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 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

 مقدمه ی مترجم
 الحمدهلل و سالم علی عبده المصطفی و علی آله و اصحابه اجمعین.

مععععععروری ییععععععور هععععععای اسععععععالمی و ی سععععععت و متععععععندر یننععععععده ی اوضعععععععیت ر ععععععت بععععععار و

انحطعععععععاطی یعععععععه در، هعععععععای مختلعععععععد علمعععععععی، ررهن عععععععی، سیاسعععععععی، ا تصعععععععادی و ...دامعععععععن  یعععععععر 

مسعععععلمانان یعععععده،ار سعععععا  هعععععا و بل عععععه  ععععععرن هعععععا  عععععی ، د د عععععه ی اصعععععلی و منیعععععن ن رانععععععی و 

 اندوه اندییمندان و متف ران جهان اسالمی ار هر رقر و طبقه ای بوده است:

 ه را آب گرفتووووووهمزرعوووووو نیووووووافسوووووووس کووووووه ا

 نووووووواب گرفتوووووووه یخوووووووون دل موووووووا رنووووووو  َمووووووو

 مهتوووووووواب گرفتووووووووه یرخسووووووووار هنوووووووور گونووووووووه 

 

 زده را خوووووووووواب گرفتوووووووووه بتیدهقوووووووووان مصووووووووو 

 توووووواب گرفتووووووه کرمووووووانیوز سوووووووزش تووووووب، پ

 چشوووووووومان خوووووووورد پوووووووورده زخونوووووووواب گرفتووووووووه

 

 

 ثروت شده بی مایه و صحت شده بیمار

 

 شووووووده بوووووواال و گرفتووووووه امووووووت فضووووووا را یابوووووور

 ما رارا و سووووووووو نیآتوووووووووش زده سوووووووووکان زمووووووووو

 رحمووووووت حووووووق، بهوووووور خوووووودا را یواسووووووطه  یا

 

 نموووووووده اسووووووت هوووووووا را رهیوووووواز دود وشوووووورر ت 

 ر ایووووووسوووووووزانده بووووووه چرک،اختوووووور ودرخوووووواک گ

 خووووووواک بگوووووووردان ره طوفوووووووان بوووووووال را نیزموووووو

 

 

 ابر شرر بار نیا ی نهیبشکاف زهم س

 «یالممالک رراهان بیاد»                                                                                  

برر ععععععان و اندییععععععمندان رراوانععععععی تععععععاینون در خصععععععو  علعععععع  عقععععععب مانععععععد ی جوامعععععع  اسععععععالمی 

 لععععععم  و دالیعععععع  انحطععععععاط امععععععت واحععععععده ی مسععععععلمانان و ا ععععععو  خوریععععععید تمععععععدن ع ععععععیم اسععععععالمی،
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ررسععععایی نمععععوده انععععد ،لععععی ن بععععا یمععععا  تنسععععد نععععه تنهععععا یععععم تععععر یسععععی بععععه بررسععععی راه حعععع  هععععا و 

رد جان ععععععاه  رداختععععععه اسععععععت، بل ععععععه ار میععععععان آنععععععان یععععععه بررسععععععی مسععععععنله چععععععاره هععععععای ایععععععن د

 رداختععععععه انععععععد، تعععععععدادی راه را بععععععه خطععععععا ررتععععععه وعلعععععع  میعععععع الت را بععععععه دلیعععععع  تحلیعععععع  هععععععای 

نادرسعععععت یعععععا بعععععه تقلیعععععد مستیعععععر ان موعععععری، بعععععه اختالرعععععات مععععع هبی، تصعععععود اسعععععالمی، طعععععرد 

بعععععط داده انعععععد و حتعععععی توجعععععه بعععععه ملبوسعععععات و نمعععععاد هعععععای  عععععاهری مععععع هبی و.....رعلعععععوم عقلعععععی و

نقعععععع   روهععععععی در مقابعععععع   ییععععععررت هععععععای علمععععععی و م ععععععاهر تمععععععدن  ریععععععب، خععععععود را باختععععععه و

 روهعععععی هعععععم اسعععععالم را بعععععه علعععععم سعععععتیری و ارتجعععععا  معععععتهم یعععععرده را بعععععه اسعععععالم نسعععععبت داده انعععععد و

 اند ، ار  ار این یه:

 یبووووووووویاسوووووووووالم بوووووووووه ذات خوووووووووود نووووووووودارد ع

 

 ماسوووووت یکوووووه هسوووووت از مسووووولمان بیوووووهووووور ع 

 

 

 نووووووووو  از علوووووووووم و فووووووووون اسوووووووووتقووووووووووت افر

 جوووووووان شوووووووک و شوووووون  یعلووووووم و فوووووون راه ا

 

 آتوووووووش چوووووووراغش روشووووووون اسوووووووت نیاز همووووووو 

 نووووووووه ملبوووووووووس فرنوووووووو  ابوووووووودی یمغووووووووز موووووووو

 «رحمه هللا  یعالمه ا با  الهور»   

-حف ععععععه هللا-داعععععععی بععععععرر  جهععععععان اسععععععالم، ع مععععععرو  خالععععععدامععععععا ا تصععععععاد دان اندییععععععمندان و

هعععععععای موجعععععععود در ییعععععععور هعععععععای ار محعععععععدود متف رانعععععععی اسعععععععت یعععععععه بعععععععا توجعععععععه بعععععععه وا عیعععععععت 

اسععععععالمی، علعععععع  عقععععععب مانععععععد ی یععععععا بععععععه اصععععععطال  امععععععروری عععععععدم توسعععععععه یععععععارت ی ممالععععععک 

اسعععععالمی را معععععورد ین عععععا  د یعععععه  عععععرار داده ،راه حععععع  هعععععای علمعععععی مبعععععارره بعععععا ایعععععن  دیعععععده ی 

یعععععوم را ار یعععععالم  عععععاا خداونعععععدی و سعععععخنان  هعععععر بعععععار  یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه و آلعععععه و 

ه اسعععععت   یعععععالم و بیعععععان د  نیعععععین اویعععععه ار د  دردمنعععععد  بعععععر معععععی آیعععععد ،نعععععه سعععععلم اسعععععتنباط نمعععععود

تنهعععععا بعععععر د  هعععععر مسعععععلمان متعهعععععدی معععععی نیعععععیند ،بل عععععه  لعععععب و رو  هعععععر انسعععععان آراد اندییعععععی 

 1را متندر می سارد.

                                                                 
. ردیععععععترجمععععععه آراد را بععععععه یععععععار   ی وهییععععععه در ایدععععععر مععععععوارد ار یعععععع دیععععععباتوجععععععه بععععععه سععععععاختار مععععععتن، متععععععرجم بععععععر خععععععود الرم د 1

 ستفاده یده است. یخرمیاه نیبهاءالد یار ترجمه ها ریار ن اتیدرترجمه آ
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امیعععععد اسعععععت یعععععه مسعععععلمانان بعععععه خعععععود آمعععععده و ار ایعععععن نسعععععخه ی یعععععفا بخععععع  بهعععععره  یرنعععععد و 

د،  عععععدمی در راه  ییعععععررت اسعععععالم و اععععععتالی امعععععت هعععععر رعععععرد مسعععععلمان بعععععا یعععععناخت جای عععععاه خعععععو

 برر  اسالمی بردارد.

ار خداونعععععععد متععععععععا  عاجرانعععععععه معععععععی خعععععععواهیم یعععععععه در ایعععععععن راه معععععععا را یعععععععاری ررمعععععععوده و 

 میمو  رحمت خود  رار دهد

                             

 

 محمد عریر حسامی                                                                                     

 138۴جوانرود مهرماه                               
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 مقدمه ی مؤلّف
ِ َرّبِ اْلعَوووووووالَ  وووووووالَ اْلَحْموووووووُد ِبِّ ووووووواَلِل َو السِّ ووووووود  ِمیَن َو الصِّ  ملسو هيلع هللا ىلصُم َعلَووووووود َسووووووویُِّد اْلُمْرَسوووووووِلیَن َسووووووویِِّدنَا ُمَحمِّ

آِلوووووِه َو ََْصوووووَحابِِه ََْجَمِعووووویَن َو َموووووْن تَوووووبِعَُهْم بِِ ْحَسوووووان   ِلَووووودِّ یَوووووْوَم  اْلَمْبعُووووووُم رحمتوووووة ِلْلعَوووووالَِمیَن َو َعِلووووود  

ینِ    الّدِ

امعععععا بععععععد حواد  و میععععع التی یعععععه در ایعععععن رمانعععععه ر  معععععی دهعععععد و بعععععه ویععععع ه میععععع التی 

یععععععععه دامععععععععن  یععععععععر عععععععععالم اسععععععععالمی اسععععععععت،امت اسععععععععالمی را در تبععععععععاهی، ریععععععععود و میعععععععع الت 

ا سععععر  ععععردان و  رییععععان نمععععی داننععععد بععععه یععععدام سععععمت روی رراوانععععی  ععععرار داده اسععععت. انسععععان هعععع

نماینععععد  دردهععععا و سععععختی هععععا همععععه را رععععرا  ررتععععه اسععععت. مععععا بععععه جععععایی رسععععیده ایععععم یععععه صععععابران 

در آن  رییععععععان و نتف ععععععران سععععععر ردانند  در میععععععان ایععععععن همععععععه بععععععدبختی و رن ،مععععععا بععععععرای امععععععت 

نعععععیم ! و توییعععععر را در اسعععععالمی معععععی تعععععوانیم چ عععععار انجعععععام دهعععععیم ! ابتعععععدا اریجعععععای خعععععود یعععععرو  ی

 چه چیری باید به وجود آوریم !

هعععععععیچ  عععععععاه دچعععععععار یعععععععنن و ناامیعععععععدی نیعععععععوید! ار یعععععععاریردن در ایعععععععن راه دسعععععععت هایتعععععععان 

هر عععععععر نلررد!امیعععععععد همعععععععواره وجعععععععود دارد آری،امیعععععععد در میعععععععان معععععععا و در وجعععععععود همعععععععه ی معععععععا 

میعععععان حاضعععععر و موجعععععود اسعععععت.  عععععن بایعععععد هویعععععیاری خعععععود را بعععععار یابیم بعععععه خعععععود آیعععععیم و در 

ملعععع  نقیععععی ایفعععععا ینععععیم. بایعععععد هععععر یعععععدام ار مععععا در رمینعععععه مخعععع صو  خعععععود در مقابعععع  مسعععععلمانان 

 این جهان نقیی مفید و سارنده ایفا ینیم هر یک می توانیم چنین ینیم.

ای جععععععوان مسععععععلمان!تو نیععععععر مععععععی تععععععوانی یععععععاری انجععععععام دهععععععی  یععععععاری یععععععه بتوانععععععد در 

آن چنععععععان یععععععه یایسععععععته ی یععععععک  ییععععععررت امععععععت اسععععععالمی مقععععععداری معععععع در بایععععععد.  ععععععن بایععععععد 

 سالم و سررمین اسالمی عیه بورری.مسلمان است نسبت به ا

بععععععدان یععععععه درمععععععان درد هععععععای امععععععت اسععععععالمی در وجععععععود خععععععود   ععععععرار دارد می عععععع  رسی 

چ ونه بععععععععه ایععععععععن صععععععععورت یععععععععه  لبهععععععععای مسععععععععلمانان بععععععععه سععععععععمت اسععععععععالم روی آورده و آن را 

تععععععاب خداونععععععد یععععععه دسععععععتور و دسععععععتور و یععععععیوه ی رنععععععد ی خععععععود  ععععععرار دهنععععععد. مععععععا بایععععععد در ی

ا ر چنعععععععین راهنمععععععای مسعععععععلمانان اسعععععععت،به دنبعععععععا  چعععععععاره و راه حعععععع  ب عععععععردیم  مطمععععععع ن بعععععععا  

 ینیم آی ارا  م یده ی خود را می یابیم.
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بععععععی  مععععععان خداونععععععد آن چععععععه را » }ان هللا ال یغیوووووور مووووووا بقوووووووم ایععععععن آیععععععه را مععععععی خععععععوانیم: 

 }َحتّوووووووی مم عععععععن اسعععععععت !  خعععععععدایا!چرا آیا توییعععععععر  یعععععععر «یعععععععه  عععععععومی دارنعععععععد د ر عععععععون ن نعععععععد.

}حتوووووووی یغیوووووووروا موووووووا خعععععععدایا!آیا یعععععععرطی بعععععععرای توییعععععععر وجعععععععود دارد ... آری! «م عععععععر آن عععععععه»

م    عععععع ر آن ععععععه آنچععععععه در د  هاییععععععان دارنععععععد، د ر ععععععون یننععععععد  بنععععععابراین هنععععععور هععععععم  بأَنفسووووووهم 

امیعععععد هسعععععت و توییعععععر  یعععععر مم عععععن نیسعععععت. ایعععععن سعععععخن  رورد عععععار جهانیعععععان و واضععععع   عععععوانین 

 هستی است.

یععععععه امععععععروره در رنععععععد یمان بععععععدان نیارمنععععععدیم دسععععععتورات خداونععععععد متعععععععا  اسععععععت.  ععععععانونی 

توییعععععر ار جانعععععب خداونعععععد صعععععورت معععععی  یرد،امعععععا بعععععه یعععععرطی  آن یعععععرط چیسعععععت  ایعععععن اسعععععت 

درون خعععععود را توییعععععر دهعععععیم. توییعععععر معععععا چ ونعععععه بایعععععد  بایعععععد یعععععه  بعععععه یعععععاری خداونعععععد بعععععرر  

 توییر ار درون ما باید 

بلنععععععد یمح ععععععم خداونععععععدی ی رآنآوالتجععععععای بععععععه آن،بععععععا بار یععععععت و تمسععععععک بععععععه ریسععععععمان 

یععععععععردن دستآتضععععععععر  و نیار نیععععععععت و عمعععععععع  خععععععععال  بععععععععرای اتحععععععععاد و ی  ععععععععارچ ی امععععععععت 

اسعععععععالمی،ترا  ناهعععععععان و معاصعععععععی، تویععععععع  و اعتمعععععععاد بعععععععه هللا ردودن یینعععععععه هعععععععای درونمعععععععان 

نسعععععبت بععععععه مسععععععلمانان، یویعععععع  رراوان،مفیععععععد و مدبعععععت بععععععودن، خلععععععو  نیععععععت و توییععععععر درونععععععی 

  و ععععععععت و یویعععععععع  بععععععععرای یمععععععععک و یععععععععاری مسععععععععلمانان،دابت  ععععععععدم بععععععععودن در بععععععععا درا ارر

مقابعععععع  سععععععختی هععععععا و تععععععال  و جهععععععاد در راه هللا و در نهایععععععت توییععععععری بععععععه تعیععععععین هععععععدد در 

 رند ی و تال  برای تحقه آن با علم، عم ،د بات و  ایداری.

ایععععععن وعععععععده ای ار جانععععععب  رود ععععععار جهانیععععععان هللا اسععععععت  حتععععععی یویععععععرو مععععععا بننفسععععععهم  و 

اونعععععععد در وععععععععده ی خعععععععود صعععععععادر و راست وسعععععععت. بعععععععرادران! سعععععععخن معععععععرا  بعععععععو  یعععععععرده و خد

طعععععولی نخواهعععععد ییعععععید یعععععه ان یعععععاء هللا ایعععععن امعععععت،عرت و یرامعععععت خعععععود را  تصعععععدیه نماییعععععد 

 بار یارته و در صحنه ی تاریخ به برتری و مجد خواهد رسید.

ایععععععن یتعععععععاب نامعععععععه ی یعععععععور، امیعععععععد و مععععععنه  و رویعععععععی بعععععععرای عمععععععع  یعععععععردن اسعععععععت،نه 

حلیلعععععی سیاسعععععی و تعععععاب  حعععععودا  رمانعععععه یعععععه دیعععععری ن ایعععععد ایعععععن یتعععععاب تحقیقعععععی  ور نالیسعععععتی ار ت

سععععععوی یععععععک رور نامععععععه ن ععععععار نیسععععععت بل ه رسععععععاله ای اسععععععت ار  لععععععب، ار عقعععععع  و ار وجععععععدان  

 رساله ای به  لوب میاتا ان و تین ان چیمه ی روین و رال  اسالم و یمال .
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رود و سعععععععالم بعععععععی  ایعععععععان بعععععععر آخعععععععرین سعععععععخن ما،سععععععع ان خداونعععععععد جهانیعععععععان اسعععععععت و د

ار خداونعععععد معععععی خعععععواهیم ملسو هيلع هللا ىلص ی امعععععین امحمعععععد مصعععععطفبرر معععععرد  ارلعععععه سعععععاالر انبیعععععا و مرسعععععلین 

یععععه  لععععب هععععایی  ععععاا و سععععالم، ربععععانی صععععادر و یععععرداری مععععورد  بععععو  خععععود را بععععه مععععا اررانععععی 

دارد و توریعععععععععه  ایعععععععععداری بعععععععععر آن چعععععععععه یعععععععععه معععععععععی  عععععععععوییم و انجعععععععععام معععععععععی دهعععععععععیم را ار او 

 ما را بن و چه یار ساری است.آآ خواستاریم ییخداوند

ار خداونعععععععد عاجرانعععععععه معععععععی خعععععععواهیم یعععععععه ایعععععععن عمععععععع  معععععععا را بعععععععه صعععععععرد یرامعععععععت و 

برر عععععععواری خعععععععود   یررتعععععععه و در رور  یامعععععععت آن را در میعععععععران حسعععععععنات و نی عععععععی هعععععععای معععععععا 

  رار دهد. ییآمین یا رب العالمینآآ

 برادر شما َعمرو خالد
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 تضرع و زاری به درگاه خداوند
 

 رین عبادت خداوندیتضرع برت

تضععععععر  بععععععه در ععععععاه خععععععدا مهععععععم تععععععرین عبععععععادات و عوامعععععع  تقععععععرب بععععععه خععععععدای عروجعععععع  

 0تضر  نهایت رهم آدمی در نیارمندی به در اه خداوند است0است

تضععععععر  ایععععععن اسععععععت یععععععه ار اعمععععععار  لععععععب و رو  رریععععععاد بععععععرآوری وبععععععا تمععععععام وجععععععود ار 

اونععععععد  ععععععادرو مقتععععععدر آسععععععتانه ی  رورد ععععععار جهععععععان طلععععععب یمععععععک ویععععععاری نمععععععایی در  ییعععععع اه خد

باتععععع ل  و حقعععععارت  ریعععععه سعععععر دهعععععی وبعععععا چیعععععمانی ایععععع بار دسعععععتهای نیارمنعععععدت را تعععععا ان جعععععا 

یعععععه معععععی تعععععوانی بعععععه جانعععععب  ات ا عععععدن او بلنعععععد ینعععععی  ره  ره ی جسعععععمت و تمعععععامی روحعععععت بعععععه 

در ععععععععاه خداونععععععععد نععععععععدا سععععععععر داده ونجععععععععات و  یروریععععععععت را ار او بخععععععععواهی ار او یععععععععه مالععععععععک 

 0ی و رست اری تورا داردهستی است وتوانایی  یرور

 0تضر  دعا یردن با ناله و درد و ندا سردادن با خیو  و خضو  است

 0آه خدایا! چه یالم ریبایی است ا ر معانی آن را خوب درا ینیم

بیععععععععا و همععععععععراه مععععععععن در تضععععععععر  وا عععععععععی تنمعععععععع  ین تضععععععععر  در هن ععععععععام سععععععععختی هععععععععا 

 0ومصایب ار برترین عبادات است

ن را بعععععا خیعععععو  بعععععه در  عععععاه  بلنعععععد یعععععرده ایعععععم  ن عععععر ا عععععر در آن یعععععب یعععععه دسعععععت هایمعععععا

لطععععععد اورا دریععععععابیم  آن  ععععععاه مععععععی تععععععوانیم امیععععععدوار بایععععععیم یععععععه خداونععععععد دعاهایمععععععان را اجابععععععت 

 0می ند اما باید ابتدا تضر  را بیاموریم و معنی ا  را یامال درا ینیم

آیععععععا مععععععی دانععععععی یععععععه تضععععععر  عبععععععادتی اسععععععت بععععععرای آنععععععان یععععععه راهیععععععان را  ععععععم یععععععرده و 

دان یععععععده انععععععد  ن بیععععععا تععععععا بیععععععاموریم یععععععه چ ونععععععه در آسععععععتانه ی  ات خداونععععععدی ا  بععععععه سععععععر ر

 لعععععععت و حقعععععععارت خعععععععود، ا عععععععرار نمعععععععاییم و ب وییم:یارب!یعععععععارب!این عبعععععععارت را بایعععععععد هماننعععععععد 

یعععععده ودر  هنعععععای دریعععععا جرت عععععه چعععععوبی در دسعععععت نعععععدارد  یسعععععی ادا ینعععععیم یعععععه ییعععععتی ا   عععععرر

تعععععر یعععععرده و چیعععععم انت عععععار ار بعععععین ررعععععتن و یعععععوری آب دریعععععا لح عععععه بعععععه لح عععععه آن را  وسعععععیده 

در میععععععان امععععععواد نالععععععه سععععععر داده  -دور ار دسععععععترن مععععععردم-آن اسععععععت،آیا یععععععنیده ای یععععععه چ ونععععععه 
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و چیعععععععمهای   بعععععععه سعععععععوی آسعععععععمان خیعععععععره یعععععععده اسعععععععت  هعععععععر بعععععععار یعععععععه معععععععی  ویعععععععد:یارب! 

 0آری،مفهوم حقیقی تضر  چنین است0یارب! ویی یه  لب  ار جا ینده می یود

 درباره ی تضرع آیاتی از قرآن کریم

 خداوندعر وج  می ررماید:

)ولقووووووووود ارسووووووووولنا  لوووووووووى اُموووووووووم  مووووووووون قبلووووووووو  فأخوووووووووذناُهم بالبأسووووووووواء والّضوووووووووراء لعلُّهوووووووووم 

فلوووووووووال  ذ جوووووووواءُهم بأُسوووووووونا تضووووووووّرعوا ولكوووووووون قسووووووووت قُلُوووووووووبُُهم و زیّوووووووون لُهووووووووُم (۴۲یتضووووووووّرُعون)

 1(٤٣الشیطاُن ما كانُوایعملُون)

مععععععت هععععععایی  ییینآررسععععععتادیم وآنععععععان ییو بععععععه راسععععععتی  ععععععی  ار تععععععو ی یامبرانیآبععععععه سععععععوی ا

رابعععععععععه تن دسعععععععععتی و ناخویعععععععععی دچعععععععععار سعععععععععاختیم تعععععععععا راری و یخایسعععععععععاریآنمایند، ن چعععععععععرا 

هن عععععععامی یعععععععه عععععععع اب معععععععا بعععععععه سرا یعععععععان آمعععععععد راری وخایسعععععععاری ن ردنعععععععد آری! دلهاییعععععععان 

 یرداریان را در ن ریان بیاراستآآسخت یده و ییطان یار و 

ه در عععععاه خعععععدا تضعععععر  معععععی یردنعععععد،آیا آنعععععان رقعععععط هن عععععام  ررتعععععاری هعععععا و مصعععععیبت هعععععا بععععع

معععععاهم ماننعععععد آنعععععان نیسعععععتیم !ای امعععععت اسعععععالمی !ا عععععر امعععععرور بعععععه تضعععععر  و راری ن عععععرداریم، ن 

چععععه و ععععت بایععععد ایععععن یععععار را انجععععام دهیم !امععععا بایععععد همععععواره ودر هععععر رمععععانی بععععه در ععععاه خداونععععد 

اعععععععم ار جنعععععع  -تضععععععر  ینیم،حععععععا  خودمععععععان را بایععععععد بن ععععععریم ومصععععععیبت هععععععای امععععععت اسععععععالمی

 0را ن اره ینیم و عاجرانه به تضر  و راری ب رداریم-ا و بدبختی هاه

عا  و ُخفیوووووة  لوووووئن َنجانوووووا مووووون هوووووذه  )قُووووول مووووون یُنّجووووویُكم مووووون ُظلُموووووات البوووووّر تدُعونوووووهُ تضووووور 

 ۲(٦٤(قُل للّاُ یُنّجیُكم منها  و من ُكل كرب  ثُّم انتُم تُشرُكون)٦٣لنُكونّن من الشاكرین)

تععععععاری ی هععععععای خیعععععع ی و دریععععععا مععععععی رهاند یرمانیآیععععععه ییب ععععععو چععععععه یسععععععی یععععععما را ار 

اورا بعععععععععه راری و  نهعععععععععانی معععععععععی خوانیعععععععععدیومی  وییعععععععععدآا ر معععععععععارا ار ایعععععععععنی مهل عععععععععهآنجات 

ب ععععععو خداونعععععد یعععععمارا نجععععععات معععععی دهععععععدونیر ار 0دهعععععد،بی  معععععان ار س اسعععععع راران خعععععواهیم یعععععد

 هر  ررتاری،وبار یما یرا می ورریدآآ

                                                                 
           ۴٣-۴۲انعام  1
 ۶۴- ۶٣انعام    ۲
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 تضرع وزاری به درگاه خداوند

بععععععه ایععععععن یععععععالم ریبععععععای خداونععععععدعروج  بن ریععععععد!ار خداونععععععد مععععععی خععععععواهیم یععععععه آ ه خدایا!

معععععارا ار آن چعععععه یعععععه بعععععه خعععععاطر آن تضعععععر  معععععی ینعععععیم وار هعععععر بالیعععععی دی ر،نجعععععات داده ومعععععارا 

بعععععه لطعععععد خعععععود ار  روهعععععی یعععععه ایعععععن آیعععععه آن هعععععا را سعععععررن  معععععی ینعععععد محسعععععوب نفرمایعععععد آنان 

ان ار خداونععععععد متعععععععا  مععععععی یععععععه  ععععععن ارنجععععععات ار بالها،بععععععه خدایععععععرا مععععععی ورریدنععععععد.در  ایعععععع

 خواهیم یه مارا در سایه ی ایمانمان به رست اری برساند.

)ومووووووووا ارسوووووووولنا فووووووووی قریووووووووة  موووووووون نبووووووووّد   اّلَخووووووووذنا َهلهابالبأسوووووووواء والضووووووووّراء لعلُّهووووووووم 

 1یضّرعون(

ییهععععععیچ  یععععععامبری بععععععه هععععععیچ یععععععهری نفرسععععععتادیم،م ر آن یععععععه اهعععععع  آن را بععععععه تن دسععععععتی و 

 ساری ینندآآناخویی دچار یردیم تا راری و خای

(َو َمووووون اهوووووُل َلقُووووورى ٩٧))َفوووووأمن َهوووووُل القُوووووری َن یوووووأتیُهم بأُسووووونا بیاتوووووا  و ُهوووووم نوووووائُمون)

 ۲(٩٨م بأُسنا ُضحد  و ُهم یلعبون)َن یأتیهُ 

ییوآیااهععععع  یعععععهرها ایمعععععن انعععععد ار ایعععععن یعععععه عععععع اب یعععععبانه بعععععه سعععععرا  اییعععععان بیایعععععد واییعععععان 

در رور بعععععه هن عععععامی یعععععه سعععععر رم خفتعععععه بایعععععند !وآیا ایمعععععن انعععععد اهععععع  یعععععهر هعععععا یعععععه عععععع اب معععععا 

بعععععاری انعععععد بعععععه سرا یعععععان بیایعععععد !آیعنی آنعععععان یعععععه نمعععععی خواهنعععععد آسعععععتانه ی در عععععاه خداونعععععد بعععععه 

تضعععععععر  و خیعععععععو  ب ردارنعععععععد دچارعقوبعععععععت و عععععععع اب خداونعععععععد خواهنعععععععد یعععععععد .عریران!دچعععععععار 

یعععععدن بعععععه عقوبعععععت خداونعععععد بعععععه سعععععبب  فلعععععتی ار  یعععععر واجعععععرای اوامعععععر و اجتنعععععاب ار نعععععواهی 

ا آسععععععان و ابعععععع  تحمعععععع  نیسععععععت و تنهععععععا چیععععععری یععععععه مععععععا را ار آن عقوبععععععت  ات ا دسعععععع آبر معععععع

نجعععععات خواهعععععد داد رقعععععط چیعععععری اسعععععت یعععععه   یعععععت ان را نجعععععات داده اسعععععت و آن هعععععم تضعععععر  و 

راری بعععععه در عععععاه خداونعععععد است.تضعععععر  جعععععرو  عععععانون یعععععرط و جعععععواب اسعععععتی ن هعععععر  عععععاه در 

ا اجابععععععت خواهععععععد در ععععععاه خداونععععععد خاضعععععععانه بععععععه  ریععععععه ارتععععععادیم ،خداونععععععد درخواسععععععت هایمععععععان ر

 یردآ

                                                                 
             ٩۴اعراف  1
 98-97اعراد  2
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للّجوا فوووووى ُطغیوووووانهم یعمُهوووووون) ( و لقووووود ٧٥)و لوووووو رحمنووووواُهم وكشوووووفنا موووووا بهوووووم مووووون ُضووووور 

 1(٧٦تكانُو لربّهم وما یتضّرُعون)اخذناُهم بالعذاب فمااس

ییوا عععععر بعععععر آنعععععان رحمعععععت معععععی آوردیعععععم وبالیعععععی را یعععععه دچعععععار  بودنعععععد معععععی  ردانعععععدیم، 

راسعععععععتی آنعععععععان را بعععععععا عععععععع اب رعععععععرو  در طویانیععععععان بعععععععا سر یعععععععت ی  عععععععای معععععععی ریعععععععردند وبععععععه

 د اریان راری و خایساری ن ردندآآ ررتیم،ودر برابر  رور

دهنعععععععد ای هسعععععععتند و حتعععععععی خودیعععععععان را رحمعععععععت نمیآری، همعععععععه چیعععععععم انت عععععععار معجعععععععره

یعععععه بعععععه در عععععاه خعععععدا دععععععا یننعععععد. هم عععععی انت عععععار سععععععادت و خویعععععبختی را ار دی عععععران دارنعععععد، 

 اد و مبارره میوو  هستند.های معدودی به جهار آنان یه در سررمین

سعععععارد و بعععععا یمعععععا  های  عععععی در  عععععی مبعععععتال میبینعععععی یعععععه خداونعععععد معععععا را بعععععه عععععع ابو می

ین در راه بار یعععععععت بعععععععه خعععععععدا و تضعععععععر  بعععععععه در عععععععاه او بعععععععه خعععععععود حریتعععععععی تنسعععععععد، هعععععععیچ

 دهد.نمی

هععععععا را ها و بالبععععععر ماسععععععت یععععععه بععععععه سععععععوی خداونععععععد بععععععار ردیم  ریععععععرا خداونععععععد مصععععععیبت

م بعععععه من عععععور با ر یعععععت معععععا بعععععه سعععععوی او و تضعععععر  و راری بعععععه در عععععاه  بعععععر معععععا نعععععار  صعععععررا

تر خواهنعععععد ها سعععععختتر و مصعععععیبتهعععععا یعععععدیدینعععععد،  عععععن ا عععععر بعععععه سعععععوی او بعععععار ن عععععردیم بالمی

 ید.

هعععععععا دععععععععوت ینیم، ولعععععععی خعععععععدا معععععععا را بعععععععه انجعععععععام آن عععععععاهی عبعععععععادات را ررامعععععععو  معععععععی

ایعععععن یعععععه بعععععه نمایعععععد.  عععععن ای عریعععععر! موا عععععب بعععععا  بعععععه مصعععععیبتی  ررتعععععار نیعععععوی، م عععععر می

امیعععععد میعععععو و یسعععععی را سعععععررن  ن عععععن، امیعععععد بعععععه خعععععدا  عععععاه نادر عععععاه خداونعععععد تضعععععر  ینعععععی، هیچ

چعععععه یعععععه چعععععه در اوسعععععت و مالعععععک آنهمعععععواره وجعععععود دارد  امیعععععد بعععععه مالعععععک تمعععععام هسعععععتی و آن

بعععععر روی رمعععععین اسعععععت، او یعععععه توییعععععر اسعععععباب و علععععع  بعععععه دسعععععت  عععععدرت  در میعععععان  دو  حعععععرد 

 2 رار دارد. 《نون》و  《یاد》

                                                                 
 7۶-7۵م منون  1
ن عععععاهل ْ ن  ن قلعععععو   ل عععععهل  لعععععن  ر ی  لعععععونل دیعععععررماییعععععه مععععع 《نحععععع 》 یسعععععوره《۴0》 یهیعععععایعععععاره بعععععه آ 2 د  َء إِ  ا ْ ر  للن عععععا ِلی عععععد  عععععا   و  : یی إِنَّم 

ید یععععععو، و بعععععع: موجععععععومیی ععععععویاسععععععت یععععععه بععععععه آن معععععع نیععععععرقععععععط ا م،یاا  را یععععععردهیععععععه اراده یریععععععچ یمععععععا دربععععععاره سععععععخن》آآ 

 . مترجم《دیآیبه وجود م درن 
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 ضرع به درگاه خدا، عبادت پیامبران استت

 السالمعلیه 《یونن》 یامبر خدا 

 ععععععی یعنععععععی تععععععاری ی دریععععععه  سععععععه   لمععععععت  یرا در یعععععع م مععععععاهی ن ععععععاره ینععععععیم: در حالی

م بعععععه خعععععاطر تسعععععلیم  یعععععب، تعععععاری ی دریعععععا و  لمعععععت یععععع م معععععاهی او را رعععععرا  ررتعععععه بعععععود و صعععععررا

عمعععععار  لعععععب خعععععود بعععععا تضعععععر  و نیعععععدن یعععععامل  بعععععه چنعععععان مصعععععیبتی  ررتعععععار یعععععده بعععععود  ار ا

 راری ندا سر داد:

هَ  ِالِّ ََْنَت ُسْبَحانََ   ِنِّد ُكْنُت ِمَن الظِّاِلِمیَن ((.
 1)) اَل  ِلََٰ

 .《یاران بودمخدایی جر تو نیست، تو  اا و منّرهی یوآ من ار ستم》

 

و او ی مهربعععععععان دععععععععوت او را اجابعععععععت ررمعععععععوده بن ریعععععععد یعععععععه چ ونعععععععه خداونعععععععد بخیعععععععنده

  م و اندوه نجات داد:را ار 

ِلَ  نُْنِجد اْلُمْؤِمنِیَن((
َٰ
ْینَاهُ ِمَن اْلغَّمِ ۚ َوَكَذ ))فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجِّ

۲ 

سععععععععععان  ععععععععععاه دعععععععععععای او را اجابععععععععععت یععععععععععردیم، و او را ار انععععععععععدوه رهانیععععععععععدیم و بدینآن》

 .《دهیمم منان را یهمآ نجات می

یعععععع ر میععععععریان یععععععه تعععععععداد نفععععععرات و وسععععععلم بععععععه لعلیههللادر رور بععععععدر  یععععععامبر خععععععدا صلی

هاییعععععان بسعععععیار ریعععععاد بعععععود ن عععععاه یعععععرد، بعععععه لیععععع ر مسعععععلمانان نیعععععر یعععععه تعدادیعععععان انعععععدا و سال 

وسعععععععلم چعععععععه علیههللاتعععععععر بعععععععود ن عععععععاه یعععععععرد. خعععععععدایا! در آن و عععععععت  یعععععععامبر صلیهاییعععععععان یمسال 

ه رداء  ععععععدر بععععععه سععععععوی آسععععععمان بلنععععععد یععععععرد یععععععوسععععععلم دسععععععتهای  را آنعلیههللایععععععرد   یععععععامبر صلی

 ععععععاه یععععععرو  ار دو  مبععععععارا اییععععععان رععععععرو ارتععععععاد و سععععععفیدی ریععععععر بولعععععع   دیععععععدار  یععععععت و آن

بعععععار الهعععععا! ا عععععر ایعععععن  عععععروه ار مسعععععلمانان ار بعععععین برونعععععد، دی عععععر در 》یعععععرد بعععععه دععععععا یعععععردن: 

عنه بععععععععه  یععععععععامبر هللارضععععععععی《ابععععععععوب ر》رمععععععععین عبععععععععادتی انجععععععععام نخواهععععععععد یععععععععد، حضععععععععرت 

                                                                 
 87: اءیانب 1
            88: اءیانب 2
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ات بعععععععه در عععععععاه خداونعععععععد یعععععععاری معععععععین اسعععععععتوادهای رسعععععععو  خعععععععدا! ه》وسعععععععلم  فعععععععت:علیههللاصلی

م انجام خواهد داداست خداوند آن  1.《چه را یه وعده داده  طعا

ینعععععد، چعععععه یعععععار وسعععععلم احسعععععان ضععععععد میعلیههللابینعععععی و تعععععی یعععععه  یعععععامبر خعععععدا صلیمی

نمایعععععد. امعععععرور معععععا بییعععععتر ار هعععععر و عععععت دی عععععر ینعععععد ! بعععععه در عععععاه ایعععععرد منعععععان تضعععععر  میمی

داریعععععععم  عععععععاه  رورد عععععععار هسعععععععتیم تعععععععا در مصعععععععایب و میععععععع التی یعععععععه نیارمنعععععععد تضعععععععر  بعععععععه در

  یای  و رحمت  را دریابیم.

 ت تضرع و دعا در زندگی امروزی مااهمی

جاللعععععه ار بهتعععععرین حعععععاالت انسعععععانی اسعععععت  بعععععا  یعععععِر خعععععدا ج حالعععععت  یعععععر و یعععععاد خداونعععععد 

های یعععععععیطانی ار آن ردوده یابعععععععد و وسوسعععععععهنفعععععععن  عععععععاا و تصعععععععفیه یعععععععده و  لعععععععب آرامععععععع  می

یعععععود. آیعععععا همعععععین وی  عععععی  یعععععر، وجعععععه تمعععععایر معععععا ار سعععععایر مخلو عععععات نیسعععععت   یعععععر خداونعععععد یم

ان یرانعععععد و معععععا را بعععععه برتعععععرین و واالتعععععرین و تضعععععر  بعععععه در عععععاه او در وجعععععود معععععا امیعععععد بعععععر می

 سارد.مراتب دنیا و آخرت نای  می

در ایعععععن عصعععععر، انسعععععان بعععععی  ار هعععععر رمعععععان دی عععععر نیارمنعععععد ارتبعععععاط بعععععا خداونعععععد اسعععععت  

ها و ر عصعععععر رهعععععایی ار  یعععععد و بنعععععدهای عقلعععععی و سعععععقوط اخال عععععی اسعععععت  ریعععععرا یعععععهوتامعععععرو

رنععععد ی بیععععر را بععععه جهنمععععی  یععععر  ابعععع  تحمعععع  تبععععدی  یععععرده  - نععععاه بععععر خععععدا-آرروهععععای نفسععععانی 

توانععععد بععععا  ت یععععه و انسععععان بععععه ایععععن  مععععان باطعععع  رسععععیده اسععععت یععععه یععععهوت، هععععدری اسععععت یععععه می

 بختی و آرام  دست یابد.بر آن به خو 

 

را، مععععععا هععععععیچ راهععععععی نععععععداریم جععععععر ی سععععععخت و مصععععععیبتجععععععوان عریععععععر! در ایععععععن دوره ای

ی در ععععععاه  و تضععععععر  و راری بععععععه جععععععانب . بار یععععععت بععععععه سععععععوی خععععععدا و ایسععععععتادن در آسععععععتانه

السععععالم در هععععر و ععععت و رمععععانی انجععععام علیهمتضععععر  بععععه در ععععاه خداونععععد راهععععی اسععععت یععععه انبیععععاء 

وسعععععععععلم علیههللاامبر ایعععععععععرم صلیدادنعععععععععد. در حعععععععععدیِ  روایعععععععععت یعععععععععده توسعععععععععط ترمععععععععع ی،  یعععععععععمی

را بعععععرایم بعععععه طعععععال تبعععععدی   2《بطحووووواء مکوووووه》خداونعععععد بعععععه معععععن  ییعععععنهاد داد یعععععه 》ررمایعععععد:می

                                                                 
 ۴۵۶3مسلم:  1
 و ین است. رهیجل ه مانند در اطراد م ه یه مملو ار سن ر ینیرم 2



   دریغ از این مسلمانی

 

20 
 

خعععععععواهم، بل عععععععه سعععععععیری یعععععععک رور و  رسعععععععن ی رور دی عععععععر را ینعععععععد،  فعععععععتم: خعععععععدایا آن را نمی

 عععععاه یعععععه ینم، تعععععا هن عععععام  رسعععععن ی بعععععه در اهعععععت تضعععععر  و راری یعععععنم و آنار تعععععو طلعععععب معععععی

 1. 《 ر و س ان تو را به جا آورمسیر یدم ی

وسعععععلم علیههللادر حعععععدی  دی عععععری آمعععععده اسعععععت یعععععه عربعععععی بادیعععععه نیعععععین نعععععرد  یعععععامبر صلی

نمعععععار یعععععب 》وسعععععلم ررمعععععود: علیههللاآمعععععد و  فعععععت: نمعععععار یعععععب را بعععععه معععععن یعععععاد ده!  یعععععامبر صلی

دو ریععععععت دو ریععععععت اسعععععت و  عععععن ار هعععععر دو ریععععععت تیعععععهد خوانعععععده و بعععععا خیعععععو  و  لعععععت بعععععه 

هایت را رو بععععععه  بلععععععه تععععععا محععععععا ی صععععععورتت بلنععععععد نمععععععایی و دسععععععتخداونععععععد تضععععععر  می در ععععععاه

یعععععرده و یبعععععا چیعععععمان  ریعععععانآ نعععععدا سعععععر دهعععععی: ای  رورد عععععار معععععن! ای  رورد عععععار معععععن!  عععععن 

ین دععععععا ن نعععععد، سعععععخت یعنعععععی: ا عععععر ایعععععن چنععععع 2.《ا عععععر یسعععععی چنعععععین ن نعععععد چنعععععین و چنعععععان اسعععععت

 در ایتباه است.

یعععععد: ار میعععععان معععععردم چعععععه یسعععععانی بییعععععتر بعععععه بعععععال و  وسعععععلم سعععععوا علیههللاار  یعععععامبر صلی

در میععععععععان  》وسععععععععلم در جععععععععواب ررمععععععععود: علیههللایععععععععوند  اییععععععععان صلیمصععععععععیبت  ررتععععععععار می

یعععععوند و السعععععالم بییعععععتر و یعععععدیدتر ار همعععععه بعععععه بعععععال و مصعععععیبت  ررتعععععار میمعععععردم، انبیعععععاء علیهم

ه مقعععععدار سععععع ن آنعععععان یعععععه ی در ایمعععععان وعمععععع آ بییعععععتر یعععععبیه اییعععععان هسعععععتند، هعععععر یخصعععععی بععععع

یعععععععود،  عععععععن ا عععععععر ایمعععععععان او راسعععععععخ و مح عععععععم بایعععععععد، ها مبعععععععتال میا  بعععععععه مصعععععععیبتدینعععععععداری

انعععععداره بعععععه مصعععععیبت تر اسعععععت و ا عععععر سسعععععتی و نرمعععععی در ایمعععععان  بایعععععد بعععععه همانبالیععععع  سعععععخت

 .《یودمبتال می

تعععععر  یعععععامبران الهعععععی ای،  ی  عععععن تنهعععععا تعععععو نیسعععععتی یعععععه بعععععه بعععععال و مصعععععیبت  ررتعععععار یعععععده

تر ار سععععععایر مععععععردم بععععععه اند و اییععععععان بییععععععتر و سععععععختها دچععععععار یععععععدهختیالسععععععالم بععععععه سعععععععلیهم

ها صعععععبر یعععععرده و بعععععه در عععععاه خداونعععععد تضعععععر  انعععععد، لعععععی ن بعععععر مصعععععیبتها  ررتعععععار بودهمصعععععیبت

ا  بعععععععه هعععععععر یسعععععععی بعععععععه انعععععععداره دینعععععععداری》انعععععععد. بعععععععار دی عععععععر ایعععععععن جملعععععععه را بخعععععععوان نموده

 ینم یه ار این  ن به یود، تصور میها مبتال میمصیبت
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 ضعععععای خداونعععععدی راضعععععی بایعععععی و بعععععر آن صعععععبر  ییعععععه ینعععععی و بعععععا تععععع ل  و رروتنعععععی در 

 آستانه ی در اه  به تضر  و راری ب رداری.

 اعرای و روی ردانی ار در اه خداوند نایی ار ت بر است

دوسععععععتان عریععععععر! بعععععععد ار تمععععععامی آن چععععععه  فتععععععیم، تصععععععور ینیععععععد جوانععععععانی هسععععععتند یععععععه 

ره ای یععععععه چیععععععری جععععععر بععععععی بنععععععدوباری و الابععععععالی همععععععواره بععععععه تمایععععععای برنامععععععه هععععععای مععععععاهوا

 ععععععری عرضععععععه نمععععععی یننععععععد میععععععوو  انععععععد، یععععععا سععععععر رم ررسععععععتادن  یععععععام هععععععای ال ترونی ععععععی ار 

یععععععردنآ هسععععععتند، و یععععععا دخترانععععععی سععععععر ردان یععععععه او ععععععات  رانبهععععععای  chatطریععععععه اینترنععععععت ی 

 خود را با  و  دادن به موسیقی س ری می ینند.

 خطر بسیار نردیک است ! آیا آن ها به این وا عیت آ اهند یه

 آیا می دانند یه هر لح ه مم ن است به طور نا هانی مر  آنها را دریابد !

بععععععرادران و خععععععواهران جععععععوان مععععععن! بععععععه سععععععوی خداونععععععد بار ردیععععععد و حععععععالوت ایمععععععان را 

در  لععععععععب هایتععععععععان درا ینیععععععععد، در وجععععععععود خععععععععود توییععععععععری ایجععععععععاد ینیععععععععد تععععععععا  رورد ععععععععار در 

میععععع الت، تن ناهعععععا، دردهعععععا و جنععععع  هعععععایی را یعععععه بعععععر معععععا  احوالمعععععان د ر عععععونی ایجعععععاد ینعععععد و

 نار  یده است، رر  نماید.

ایعععععن سعععععخن معععععرا تصعععععدیه ینیعععععد یعععععه آن چعععععه امعععععرور ار مصعععععایب و میععععع الت در جهعععععان 

مععععععا وجععععععود دارد نایععععععی ار  ناهععععععان و  فلععععععت هععععععای خععععععود ماسععععععت  نایععععععی ار مسععععععتی و سععععععبک 

ررویعععععی هاسعععععت.  عععععن بعععععه  سعععععری هعععععا، جهالعععععت هعععععا، روی ردانعععععی ار در عععععاه خعععععدا، ت بعععععر و رخعععععر

یجعععععا معععععی رویعععععد ! عریعععععران! سعععععر ردان در دریعععععای  مراهعععععی و نعععععابودی بعععععه یجعععععا معععععی رویعععععد ! 

آیعععععا و عععععت آن نرسعععععیده اسعععععت یعععععه بعععععار  عععععردیم  آری! بعععععه خعععععدا سعععععو ند راهعععععی بعععععرای  ییعععععررت و 

 اعتالی این امت وجود ندارد، م ر با رجو  و بار یت  به سوی یهللاآ ج  جالله.

َ الَ یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم  ِ » ررماید:یهللاآ ج  جالله می   1«نِّ للاِّ
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 تضرع و زاری به درگاه خداوند تنها راه حل و چاره است

بععععععه مصععععععایب یععععععدیدی یععععععه امععععععروره بععععععه آن هععععععا  ررتععععععاریم، آ ععععععاه هسععععععتیم  برادرانمععععععان در 

و هراسععععان در جععععای خععععود یسععععایت  همععععه جععععا، جععععان خععععود را ار دسععععت مععععی دهنععععد و مععععا ترسععععان

 و بی تفاوتآ

ایسععععععتاده ایععععععم، وضعععععععیت ا تصععععععادی بسععععععیار یععععععدید اسععععععت و جوانععععععان نمععععععی داننععععععد یععععععه چععععععه 

یننععععععد ! ایععععععن رتنععععععه ای اسععععععت یععععععه دیععععععمنان آن را بععععععرای مععععععا خواسععععععته و دنیععععععای  ععععععرب آن را 

آررو یععععععرده اسععععععت. بععععععه  ضععععععیه یوا عععععععاآ ن ععععععاه یععععععن، آیععععععا بععععععه  یععععععروری رسععععععیده اسععععععت ! و آیععععععا 

ا  مععععععدت رمععععععان ریععععععادی طععععععو  خواهععععععد ییععععععید ! یععععععا ایععععععن یععععععه بععععععه رودی آن را ار   یععععععروری

دسععععت هاییععععان بععععار خععععواهیم  ررععععت  چععععرا یععععه مععععا بععععه عنععععوان امتععععی اسععععالمی و صععععل  جععععو ایععععن 

 حه را داریم  امتی یه خداوند درباره ا  ررموده است:

ی  » تلم  خ  ت  ِللنَّاِن یلن  ِرج  َة ْلخ   1«.ر  ْلمَّ

 د یه برای مردمان  دید آمده اندآ.ی یما بهترین امتی هستی

بعععععه ایعععععن حقیقعععععت آ عععععاهیم یعععععه معععععا سعععععر ردان و  معععععراهیم و مقدسعععععاتمان در دسعععععت دیعععععمنان 

 عععععرار  ررتعععععه اسعععععت، چعععععه راهعععععی بعععععرای اسعععععترداد و بار ردانعععععدن آن هعععععا وجعععععود دارد  بعععععه حعععععد 

سععععو ند هععععیچ راهععععی وجععععود نععععدارد، م ععععر بار یععععت بععععه سععععوی خععععدا و تضععععر  یععععه تنهععععا راه حعععع  

خداونععععععد ایععععععن رمینععععععه را رععععععراهم ینععععععد یععععععه هماننععععععد مسععععععلمانان نخسععععععتین بتععععععوانیم آن  اسععععععت، یععععععاید

و یفعععععععه را انجعععععععام دهعععععععیم، خداونعععععععد  عععععععادر اسعععععععت آن چعععععععه را یعععععععه در درون معععععععا وجععععععععود دارد 

 د ر ون یند، اما بعد ار تضر  و ترل  ما به در اه .

د ) تضوووووورع و زاری کنیووووووسععععععخن امععععععا یاحمععععععد بععععععن حنبعععععع آ رحمععععععة هللا را بععععععه یععععععاد بیاوریععععععد: 

 همانند سرگردان و بی پناهی که در پهنه ی دریا جز پر کاهی در اختیار ندارد(.

ار معععععن خواسعععععته بعععععود تعععععا دععععععا و تضعععععر   E-mailیعععععک بعععععار جعععععوانی بعععععا ررسعععععتادن یعععععک 

را بعععععه او بیعععععامورم، بعععععرای  نویعععععتم:ی خعععععدایا! معععععا بعععععر نفعععععن خعععععود سعععععتم روا دایعععععته ایعععععم معععععا را 

ود بعععععه معععععا ررمعععععوده ای یعععععه  عععععردن بعععععرده هعععععا ببخیعععععای!  رورد عععععارا! در یتعععععاب نعععععار  یعععععده ی خععععع

                                                                 
 .110آ  عمران:  1



   دریغ از این مسلمانی

 

23 
 

را ار ریعععععر یعععععو  برد عععععی آراد ینعععععیم، خداونعععععدا!  عععععردن هعععععای معععععا در  بضعععععه ی   عععععدرت توسعععععت، 

مععععععا را ی ار یععععععو  برد ععععععی نفععععععن و ععععععع اب جهععععععنمآ آراد ررمععععععا! بارالهععععععا! در یتععععععاب نععععععار  یععععععده 

ر ات بععععععه مععععععا دسععععععتور داده ای یععععععه بععععععر سععععععینه ی بینععععععوایی یععععععه در آسععععععتانه ی خانععععععه ی مععععععا  ععععععرا

 ررتعععععه دسعععععت رد نعععععرنیم، خعععععدایا! معععععا در آسعععععتانه در اهعععععت ایسعععععتاده ایعععععم، خداونعععععدا! بعععععر سعععععینه ی 

 ما دست رد مرن و ما را مطرود و محروم مفرما!آ

عریععععععران! خداونععععععد دوسععععععت دارد یععععععه صععععععدای تضععععععر  بنععععععد ان خععععععود را بیععععععنود، و بععععععه 

معععععی همعععععین خعععععاطر اسعععععت یعععععه در ععععععالم هسعععععتی و در او عععععات متععععععددی بعععععرای معععععا مسعععععا لی  عععععی  

 آورد و ررصت هایی

معععععععی دهعععععععد تعععععععا بعععععععه جانعععععععب او جععععععع  جاللعععععععه تضعععععععر  و راری ینعععععععیم  ماننعععععععد: خوریعععععععید 

  ررت ی،  ط  بارند ی، رور عرره و...

دوسعععععععتان عریعععععععر! بیاییعععععععد تمعععععععام رور هعععععععا را هماننعععععععد رور عررعععععععه بعععععععه دععععععععا و نیعععععععای  

ب عععععرداریم و بعععععا  لبعععععی صعععععادر، خایععععع  و متععععع ل  بعععععه در عععععاه  جععععع  جاللعععععه تضعععععر  ینعععععیم، بایعععععد 

یعععععه بعععععر معععععا رحعععععم یعععععرده و معععععا را بعععععه رسعععععت اری برسعععععاند.  عععععن بعععععه در عععععاه  تضعععععر  ینیعععععد، 

 راری ینید، باید یه نجات یابید.
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 اتحاد امت اسالمی
 

 حقیقت مردم

تلعععععخ و سعععععخت اسعععععت،  اریارتعععععد بسععععع یر  داده و اتفعععععار مععععع یآن چعععععه در امعععععت اسعععععالم قعععععتیحق در

 یهععععا و میعععع الت رراوانعععع بتیوا عععع  یععععده اسععععت. مصعععع ریععععآن چععععه یععععه در صععععد سععععا  اخ  هیععععبععععه و

 یررعععععتن ارر  هعععععا نیار خعععععدا و بعععععه تبععععع  آن ار بععععع یآن هعععععا دور نیاتفعععععار ارتعععععاده یعععععه سعععععخت تعععععر

 نیعععععععا  یو علعععععععم اسعععععععت. نتعععععععا یت نولعععععععو  روانو عقعععععععب مانعععععععدن ار یعععععععا یو اجتمعععععععاع یاخال ععععععع

یععععتابند و  یمعععع میاریععععبععععه  یامععععرای اجتمععععاع انیععععبععععا ب یاو ععععات جوانععععان ی ععععاه سععععت یچ بیمصععععا

 ،یعععععیو  عععععو   را یعبعععععارت اسعععععت ار: انعععععدوه و خعععععرن، نعععععا یعععععام بیمصعععععا نیعععععا  ی: نتعععععانعععععدی و یمععععع

 ییعععععه اعتمعععععاد بعععععه نفسعععععمان نعععععابود یعععععده و  عععععرب را همچعععععون وحععععع ییتعععععا جعععععا نن یعععععو  یدیعععععنعععععا ام

در راه ررععععععتن و  یم،حتععععععیین یمعععععع دیععععععار آن هععععععا تقل ریععععععدر همععععععه چ م،یینعععععع یوالهععععععام  لمععععععداد معععععع

 خوردن و....

 میععععدار هععععایآنچععععه را یععععه ار ضعععععد و یاسععععت دیععععبا م،یععععبععععرده ا ییععععه بععععه ضعععععد خععععود  عععع اینععععون

َ اَل یُغَیِّووووووُر َموووووووا بِقَووووووْوم  َحتِّوووووووَى یُغَیِّووووووُروا َموووووووا »: دیععععععررما یخداونععععععد مععععععع رایعععععععر م یدهعععععع رییععععععتو  ِنِّ للاِّ

 1«.بِأَنفُِسِهمْ 

آن  ییعععععععه در جسعععععععت و جعععععععو یرییعععععععچ ونعععععععه اسعععععععت  و تو ریی رسعععععععند:تو یاو عععععععات مععععععع یی عععععععاه

عبععععارت اسععععت ار انتقععععا   رییعععع فععععت یععععه تو دیععععت  بایععععدام اسعععع میدیععععخوان یو بععععدان رععععرا معععع میهسععععت

 .آمیابیدست  یبهتر تا همانند   یتان به عرت و سراررار یبه حال یار حال

 امت جهان است نیما بزرگتر امت

هعععععععر ملعععععععت  رییعععععععده اسعععععععت،دامن  یامعععععععت اسعععععععالم ریعععععععیعععععععه دامن  یو میععععععع الت بیمصعععععععا ا عععععععر

 م،یاسععععتادهین مععععا  ععععا بععععر جععععا اررععععت  امععععا اینععععو یمعععع نیبععععود، مطم نععععا نععععابود یععععده و ار بعععع ی ععععرید

 ی. و خدوانععععد متعععععا  مععععمیععععدار ییععععود آ ععععاه یمععععا مععععیععععه در حه ییچععععون بععععر ضعععععد و سععععتم هععععا

 :دیررما
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ووووووة  َونَْجعَلَُهووووووُم اْلووووووَواِرثِیَن  َونُِریوووووودُ » َْرِض َونَْجعَلَُهووووووْم ََئِمِّ ًْ -ََن نُِّموووووونِّ َعلَووووووى الِّووووووِذیَن اْستُْضووووووِعفُوا فِوووووود ا

َن لَُهْم فِد ا-٥ َْرِض َونَُمّكِ ًْ.»1 

 مییععععده انععععد، منععععت نهعععع دهیییعععع یبععععه ربععععون نیرمعععع ییععععه در رو یبععععر یسععععان میخععععواه یی و مععععا معععع

تمّ ععععععن  نیرمعععععع یو بععععععه آنععععععان بععععععر رو م،یو وار   ععععععردان یععععععوایرا   یععععععانیآ و امییونعمععععععت دهعععععع

 .آمیبخی

 چیم انت ار رحمتت. م،یهست یو محرومان فانی!ما ضعیاله بار

 فانیررعععععععععت و ع مععععععععت ببخیععععععععد، ا ععععععععر آن ضعععععععععرا  فانیخواهععععععععد آن ضععععععععع یخداونععععععععد معععععععع یآر

 بایند احوا  جهان چ ونه خواهد بود ! نیرم یامت رو نیبرر  تر

اموووووت  نیو بزرگتووووور نیبهتووووور یاسوووووت کوووووه اموووووت اسوووووالم نیوووووو هووووودف موووووا ا تیوووووغا! ریععععععر دوسعععععتان

 ینمععععع یتلقععععع  عععععریاسعععععت بار و سعععععتم بعععععر ملععععع  د نیعععععا ایعععععچعععععرا و آ دی رسععععع یمعععععباشووووود،  خیدر توووووار

آ سعععععععا  1300ی صعععععععدیار هعععععععرار و س یعععععععتری! بسعععععععتین نید چنعععععععیعععععععود هر ر! بعععععععه خعععععععدا سعععععععو ن

تعععععر  نیریبعععععر آن  عععععوارا و یععععع ینعععععد را بعععععر عهعععععده دایعععععته و ر نیرمععععع اسعععععتیو س ادتیعععععاسعععععالم،  

 یو آرامیعععععع یو ملعععععع  مختلععععععد در آن، بععععععه آراد انیععععععاد جععععععهیار امععععععرور مععععععا بععععععوده اسععععععت و در نت

آن  انیععععععدر م یتبودنععععععد، طبععععععا ایععععععتباها دهیععععععآن را ند ریععععععو ععععععت ن  چیبودنععععععد یععععععه هعععععع ارتععععععهیدسععععععت 

 ملت ها بوده است. یرند  یدوران برا نیر م آن ها بهتر یمل  وجود دایته، اما عل

و آن چعععععه را یعععععه  میرعععععرا خعععععوان یداریعععععهمچعععععون   یعععععته امعععععت هعععععا را بعععععه اتحعععععاد و ب دتاییعععععایب  عععععن

یعععععرده و حعععععا  معععععا را د ر عععععون  یاریعععععبایعععععد یعععععه خداونعععععد معععععا را  م،یدهععععع رییعععععتو میعععععدر خعععععود دار

 سارد.

 «.ما بِأَنفُِسِهم روایغی یحتّ »فقط قانون  یو آسان یادگکمال س با

 

 یمعععععا رقعععععط در آررو م یهسعععععت یریعععععچعععععه چ یو در آررو م یخعععععواه ی! معععععا چعععععه معععععریععععععر بعععععرادر

 ادتیملعععععت هعععععا، دوبعععععاره بعععععه دسعععععت آورده و سععععع انیعععععرا در م  عععععاه ییعععععه اسعععععالم جا میهسعععععت نیعععععا

 ییررمععععانروا نیبععععر رمعععع یععععه بتوانععععد نیععععا یبععععرا ایععععآ یولعععع رد یععععجهععععان را بععععه دسععععت ب  یو رهبععععر
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 نیعععععو ا میخعععععواه یرا مععععع نیعععععا تیسععععععادت بیعععععر یینعععععد ! بعععععه خعععععدا سعععععو ند هر عععععر! معععععا رقعععععط بعععععرا

 یبععععرا یوهبععععر نیععععبععععه دسععععت آوردن ا ایععععخواهععععد. آ یامععععت معععع نیععععاسععععت یععععه خداونععععد ار ا یریععععچ

 یو مععععع دیعععععین یتعجعععععب مععععع نعععععایقی! بعععععه خعععععدا سعععععو ند مم عععععن اسعععععت.  یاسعععععت ! آر ریمعععععا ام عععععان  ععععع 

در جععععععواب   یمطمعععععع ن هسععععععت نیچنعععععع نیععععععا ! و چ ونععععععهیتبععععععاه نیععععععو در ااحععععععوا   نیعععععع:در ادییعععععع و

 یناسم. یو  انون را م  یینم  چون دل یم دیخاطر تنی نی فت: به ا دیبا

و  عععععادر بعععععه  ابنعععععدیب یمعععععردم نتوانسعععععته انعععععد راه حلععععع یطعععععوالن یرمعععععان هعععععا ی: در طعععععدییععععع و یمععععع

جهوووووان  یرهبوووور گوووورید بووووار میخووووواه موووویمووووا  :میی ععععو ینبععععوده انععععد! در جععععواب معععع یریععععچ رییععععتو

 .میعمل کن زیچ کیاگر تنها به  م،یریرا بدست گ

ملععععع   انیعععععخعععععود در م  عععععاهییعععععه صعععععد سعععععا  اسعععععت ار جا میهسعععععت یخواهنعععععد  فعععععت: معععععا ملتععععع حتمعععععا

سععععو ند بععععه  یعمعععع  یععععود! آر ریععععچ کیععععرقععععط بععععه  یی ععععو یو بععععه مععععا معععع میععععجهععععان  فلععععت یععععرده ا

و  میریعععععب  یعملععععع و ی! امعععععا الرم اسععععت یععععع  مععععا ار آن بهعععععره وا عععععریععععچ کیعععععبعععععرر  رقععععط  یخععععدا

تنهعععععا  م یانجعععععام آن عمععععع  مقعععععرر ینععععع یبعععععرا را انیععععع ا یبععععع یدر صعععععدر امعععععت خعععععود  ناععععععت و اراده

 است نیا میب وی  یو در اجرا میریار آن بهره ب  دییه با یریچ

 «ما بأَنفُِسِهم روایغیُ  یحتّ »

 یمعععععا بعععععرا دیععععع لنعععععون نعععععه تنهعععععا ام نیعععععاسعععععت  ا رییعععععتو یبعععععرا یو  عععععانون ی رآنععععع یهیعععععآ کیععععع نیعععععا 

اسعععععت یعععععه ار صعععععدها سعععععا   یار میععععع الت و مصعععععا ب ییرهعععععا یبل عععععه تنهعععععا راه حععععع  بعععععرا ر،ییعععععتو

 .میبدانها  ررتار یده ا  ی 

 ست؟یتنها راه حل چ نیا لیدل

آن مقعععععرر یعععععرد و تعععععا جهعععععان  یرا بعععععرا ینی عععععوان د،یعععععرا آرر ی عععععاه یعععععه خداونعععععد جهعععععان هسعععععت آن

 یریععععععمنععععععد  و در چععععععه چععععععه چیدا نی ععععععوان نیععععععهسععععععتند. ا یو بععععععا  داریعععععع ا نیاسععععععت آن  ععععععوان یبععععععا 

 مقرر یده اند  

 یجعععععا ،دریبیعععععر یدر سعععععلوا و ررتعععععار هعععععا ععععععت،یانعععععد: در طب یجعععععار اءیهعععععا در تمعععععام ایععععع آن

 نیآن  عععععوان دیعععععبا م،یریعععععجهعععععان را بعععععه دسعععععت ب  یرهبعععععر میو..... هعععععر  عععععاه بخعععععواه نیرمععععع یجعععععا

 .اندیاتیح یآن ها اصول رایر م،یرا به یار ببند
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 ییعععععوه صععععععود یردهعععععو  عععععروار ینعععععد، بعععععه او مععععع یبعععععه  لعععععه بخواهعععععد ی!ا عععععر یسعععععریعر بعععععرادران

ی سعععععععته خواهعععععععد یعععععععد.   یارتعععععععد و اعضعععععععا ییعععععععه  عععععععانون جا بعععععععه وجعععععععود دارد و او مععععععع نعععععععدی و

و بععععععه او  سععععععدینو یمعععععع  یرا بععععععرا  یمععععععاریب یرود،  ریععععععک دارو ی ریععععععک معععععع  ی عععععع ییمععععععر

 ریععععک یععععار  ایعععع. آییععععو یمععععدارو را مصععععرد یععععن،  ععععن ار سععععه هفتععععه خععععوب  نیعععع: ادیعععع و یمعععع

 یرا معععععع یعلععععععم  ریعععععع  نیبل ععععععه او  ععععععوان سععععععت،ین نیچنعععععع عتععععععایینععععععد  طب یمعععععع یالعععععععادهخععععععارر ا

 یناسد.

در رمینععععععه ی سععععععلوا اجتمععععععاعی نیععععععر  ععععععانونی وجععععععود دارد یععععععه هععععععر یععععععن بععععععدان عمعععععع  

 ّن للّا »یند،بعععععه سعععععروری و رهبعععععری معععععی رسعععععد.آن  عععععانون یعععععدام اسعععععت در جعععععواب بایعععععد  فعععععت:

بایعععععععدامرور در تویرخعععععععود ب ویعععععععیمتا رعععععععردا 1.«ال یُغیّوووووووُر موووووووا بقووووووووم  حتّوووووووی یُغیّوووووووُر وامابأنفُسوووووووهم

 سیادت و رهبری خود رابار یابیم.

خواننعععععده ی  رامی!ا عععععر معععععا خعععععود را توییعععععر دهیم،بعععععه رودی معععععی بینعععععیم یعععععه خداونعععععد هعععععم 

جهععععععان را برایمععععععان توییععععععر خواهععععععد داد.مععععععا هععععععر رور ار خععععععود مععععععی  رسععععععیم:چرا ایععععععن  ونعععععععه 

یععععععویم،ریرا  ععععععانونی نا یداهماننععععععد  هسععععععتیم  وچععععععرا  یععععععرور نمععععععی یععععععویم عریران!ما  یععععععرور نمععععععی

 عععععانون جا بعععععه وجعععععود دارد یعععععه معععععا آن را نمعععععی بینعععععیم وتعععععا آن را بعععععه یعععععار نبنعععععدیم بعععععه  یعععععروری 

نخعععععواهیم رسعععععید وهمعععععواره هماننعععععد اینعععععون ی سعععععت خعععععورده بعععععا ی خعععععواهیم مانعععععد.اما و تعععععی یعععععه 

آن  ععععععععانون را بععععععععه یععععععععار یریم ،خداونععععععععد جهععععععععان و آن چععععععععه در آن اسععععععععت را برایمععععععععان توییععععععععر 

واهعععععد داد. بنعععععابراین  عععععوانین علععععع  و اسعععععباب هعععععایی محسعععععوب معععععی یعععععوند یعععععه معععععا آن هعععععا را بعععععه خ

 یار می  یریم وبه نتایجی دست می یابیم.

ایوووووون قووووووانون الهووووووی ، یکووووووی از شووووووعارهای اهوووووول آیععععععا مفهععععععوم ایععععععن سععععععخن را در یارتیععععععد  

ا زموووووین نیسوووووت، بلکوووووه آیوووووه ای از آیوووووات قووووورآن کوووووریم اسوووووت کوووووه موووووی فرمایووووود )حتّی یُغیّوووووُروا مووووو

 بأنفُسهم(

 چگونه به هدفمان می رسیم؟

 دوستان عریر!برای رسیدن به هدرمان باید دو عام  ریر وجود دایته باید:
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 اراده ی تنفی  و اجرا.-2 انون  -1

ایععععععن  انونیاسععععععالمیآرا  یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه و سععععععلم ویععععععاران  رامععععععی اییععععععان 

و رهبععععععری امععععععت هععععععا را بععععععه  رضععععععی هللال عنععععععه اجععععععرا یردنععععععدو  بیسععععععت و  ععععععن   سععععععا  سععععععیادت

عهععععععده  ررتنععععععد آن رمععععععان بییععععععتر ار رمععععععان مععععععا تععععععاری ی و  مراهععععععی جهععععععان هسععععععتی را رععععععرا 

 ررتعععععه بعععععود .آن هعععععا در بیسعععععت و  عععععن  سعععععا  ایعععععن امعععععت را هعععععدایت نمعععععوده و جهعععععان آن رور را 

متویعععععر یردنعععععد.چرا توانسعععععتند چنعععععین یننعععععد  جعععععواب ایعععععن اسعععععت یعععععه آن هعععععا،آن  عععععانون را اجعععععرا 

 یردند.

اسعععععالم معععععا بایعععععد بعععععه ایعععععن بعععععاور برسعععععیم یعععععه راه توییعععععر بسعععععیار طعععععوالنی و میعععععقت ای امعععععت 

 ابر ماست یه آن مسیر را طی ینیم.بار است، ام

برادران!هویعععععععیار بایعععععععید واجعععععععاره ندهیعععععععد یعععععععه یعععععععنن و نعععععععا امیعععععععدی بعععععععر یعععععععما چیعععععععره 

،هعععععر چعععععه یعععععه اتفعععععار معععععی ارتعععععد مطعععععابه احسووووواس پووووووچی و تبووووواهی را از خوووووود دور کنیووووودیعععععود 

الوه بععععر آن چععععه  فتععععیم خداونععععد ایععععن مسععععنله را مععععورد تنییععععد  ععععرار مععععی دهععععد،  ععععانون اسععععت،و ععععع

در حعععععالی یعععععه معععععا ار آن  عععععانون دور یعععععده ایعععععم.ار و تعععععی یعععععه معععععا بعععععه رسعععععاد و تبعععععاهی دچعععععار یعععععده 

ایم،عرت،سععععععععیادت و برر ععععععععواری خععععععععود را ار دسععععععععت دادیم. ععععععععرب هجععععععععوم آورد،امععععععععا چ ونععععععععه 

یعععععردو تعععععا ینعععععون در سعععععایه ی آن بعععععر  آمعععععد   عععععرب رقعععععط بخیعععععی ار آن  عععععوانین را  ررتعععععه و اجعععععرا

جهععععععان ح ومععععععت یععععععرده اسععععععت.اما چ سععععععی مععععععی توانععععععد بععععععرای همییععععععه رهبععععععری جهععععععان را بععععععه 

دسعععععععت  یرد یسعععععععی یعععععععه تمعععععععام آن  عععععععوانین را اجعععععععرا ینعععععععدبرای همییعععععععه رهبعععععععری جهعععععععان را ار 

 دست خواهد دایت.

 فقط برای خود زندگی نکنید ، خود پرستی دیگر کافی است 

سععععععالمی بایععععععددوباره بععععععه دسععععععت آیععععععد. همععععععراه مععععععن ایععععععن وحععععععدت و یععععععک  ععععععارچ ی امععععععت ا

 ونعععععه تصعععععور ینیعععععد یعععععه ا عععععر وحعععععدت بعععععه میعععععان معععععا بعععععار  عععععردد وامعععععت اسعععععالمی هماننعععععد یعععععک 

بعععععععععععاروی  درتمنعععععععععععد،یک آ عععععععععععو یبرای تربیعععععععععععت رررنعععععععععععدانآویک رو  ویتف عععععععععععرآ واحعععععععععععد 

 باید،چ ونه خواهد ید 

ود واجععععععب اسععععععت یععععععه مععععععا ابتععععععدا آن چععععععه را یععععععه در وجععععععود داریععععععم د ر ععععععون یععععععرده و خعععععع

 رسعععععععتی را ار خعععععععود دور  عععععععردانیم و صعععععععررا بعععععععرای خودمعععععععان رنعععععععد ی ن نعععععععیم .اسعععععععالم دیعععععععن 
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وحعععععدت و ی تعععععا  رسعععععتی است.اسعععععالم چهعععععار یعععععانون  عععععرور  را بعععععرای معععععا مقعععععرر نمعععععوده اسعععععت، 

 تا در سایه ی آن هااتحاد امت اسالمی حاص  یود:

 

یععععععانون او  یععععععه بععععععرر  تععععععرین مریععععععر تربیتععععععی مسععععععلمانان اسععععععت،آ و  امععععععت واحععععععده ی 

 اسالمی است.خداوند متعا  می ررماید:

 1« ّن هذه امتُکم اّمة  واحدل  و اناربُُكم فاعبُُدن»

 ایععععععن امععععععت یماسععععععت یععععععه امتععععععی ی انععععععه اسععععععت ومععععععن  رورد ععععععار یععععععما هسععععععتم، ن  مععععععرا 

 ب رستید 

و  ّن هووووووووذه اّمووووووووتُُکم َُّمووووووووة  واحوووووووودل  وَنووووووووا رب ُكووووووووم »در آیععععععععه ی دی ععععععععری مععععععععی ررمایععععععععد:

 ۲«.فاتّقون

تم، ن ار سععععععت یععععععه امتععععععی ی انععععععه اسععععععت و مععععععن  رورد ععععععار یععععععما هسععععععییوایععععععن امععععععت یما

 من  روا دایته باییدآآ.

دّومععععععین یععععععانون تربیتععععععی وطععععععن و سععععععررمین است.عیععععععه و ورععععععاداری بععععععه سععععععررمینی یععععععه 

بعععععدان منسععععععوب هسععععععتیم جععععععروی ار دیانععععععت ماسععععععت  یامبر اسععععععالم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم هن ععععععام 

د ییبعععععه خعععععدا سعععععو ند یعععععه معععععن آن خعععععرود ار م عععععه بعععععه سعععععوی آن سعععععررمین ن عععععاه یعععععرد و ررمعععععو

سعععععععععررمین را ار صعععععععععمیم  لعععععععععب دوسعععععععععت دارم وا عععععععععر آن هعععععععععا معععععععععرا ار آن بیعععععععععرون نمعععععععععی 

 3.یردند،هر ر خودم آن را ترا نمی یردمآآ

سععععععععع ن وارد سعععععععععّومین یعععععععععانون تربیتعععععععععی معععععععععی یعععععععععویم یعععععععععه آن خعععععععععانواده ی یعععععععععخ  

 است،واسعععععالم تعععععو را ررمعععععان معععععی دهدیعععععه بعععععا  عععععدر و معععععادر مهربعععععانی ینعععععی وصعععععله ی رحعععععم را

 نسبت به خوییاوندان خود به جا آوری

                                                                 
 .92  اءیانب 1
 .۵2-مٔومنون 2
 .392۵:یترم  3
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چهععععععارمین یععععععانون همسععععععای ان اسععععععت و یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه و سععععععلم در بععععععاره ی آنععععععان 

جبر عععععع  آن  ععععععدر دربارهیحقورآهمسععععععایه هععععععا بععععععه مععععععن سععععععفار  یردیععععععه  مععععععان یععععععردم »ررمععععععود:

 1«.یاراموا  منآ به آن ها ار  تعله خواهد  ررت

تم،سعععععععررمینم،خانواده ام وهمسعععععععای انم! بعععععععه ایعععععععن یعععععععانون هعععععععای  عععععععرم و صعععععععمیمی بن ر:ام

مععععی بینععععی یععععه چ ونععععه مععععا را ار هععععم جععععدا یععععرده انععععد ومی بینععععی یععععه چ ونععععه ایععععن یععععانون هععععا را 

ار معععععا  نهعععععان یعععععرده اند وچ ونعععععه هعععععر یعععععدام ار معععععا رقعععععط بعععععه محبعععععت نفعععععن خعععععود و انانیعععععت و 

  رور دچار یده ایم !

 بارار میترا ارو ایی.-

 ارو ای میترایوبدون مررآ.-

 «یورو» ولی میترا واحد 

ویععععععرای میععععععترا.حتی سععععععررمین خععععععود را یایععععععاالت متحدهآنامیععععععده انععععععد.در ایععععععن راسععععععتا  -

خعععععوب عمععععع  نمعععععوده و جر عععععی ار  عععععانون ار  عععععانون دینعععععی معععععا را اجعععععرا یعععععرده انعععععد و بعععععا ایعععععن 

وسعععععیله بعععععه سعععععیادت و برتعععععری دسعععععت یارتعععععه انعععععد.ولی معععععا  یوسعععععته اهتمعععععام و تالیعععععمان درجهعععععت 

ی ار جوانانمعععععان معععععی خواهنعععععد ار خعععععانواده ی خعععععود جعععععدا یعععععده خعععععود  رسعععععتی اسعععععت حتی بعضععععع

و مسععععععتق  بععععععا دوسععععععتان خععععععود رنععععععد ی یننععععععد!می خواهنععععععد دررا بععععععه روی خععععععود  فعععععع  یععععععرده و 

بعععععدون هعععععیچ مراحمتعععععی خعععععود را بعععععا یعععععام یوتر سعععععر رم یننعععععد و ایعععععن چیعععععری نیسعععععت جعععععر خعععععود 

ام  رسععععععتی وبععععععه همععععععین دلیعععععع  امععععععت واحععععععده ی اسععععععالمی ار میععععععان ررتععععععه اسععععععت امتی یععععععه تمعععععع

 2یعارها و همه ی مراسمات وعباداتن بر ضد خود رستی و نفن  روریاست.

                                                                 
 .19۴2:یو ترم ۵1۵1ابوداود: 1
بععععععه  یخواهععععععد یععععععخ  را ار انععععععروا و خععععععود  رسععععععت یعبععععععادات در اسععععععالم اجتمععععععا  اسععععععت و اسععععععالم همععععععواره معععععع یمحععععععور اصععععععل 2

 وهییععععععه عبععععععارات آن بععععععه صعععععع 《 حمععععععد》ی عععععن   انععععععه سععععععوره  یدر نمارهععععععا یب یععععععاند  حتعععععع یاجتمععععععاع یاتحععععععاد و رنععععععد  یسعععععو

جماععععععت  ینمارهعععععا  یتیعععععر هتعععععوان بععععع یبعععععاره وجعععععود دارد یعععععه مععععع نیعععععدر ا یادیعععععر ییعععععود. نمونعععععه  یاسعععععت  را عععععت مععععع جمععععع  ی
 مترجم. -و ... ایاره یرد ه،یح ، روره، ریات، رطر ن،یدی ن   انه ، جمعه، ع
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 دین ما دین اتحادو یکپارچگی است

 عععععرد هعععععم معععععی  《مسعععععجد》خداونعععععد جععععع  و جاللعععععه بعععععرای ادای نمعععععار  عععععن  بعععععار معععععا را در

آورد تععععا مسععععلمانان هععععم دی ععععر را مال ععععات یععععرده و بععععا هععععم بععععه عیععععادت ب ردارنععععد. هععععم چنععععین هععععر 

 رور جمعه تمامی مردم یهر و روستا را به نمار جمعه ررا خواند. هفته یک بار در

مسعععععلمانانی هعععععر ناحیعععععهآ همعععععه بعععععا هعععععم یعععععک 《رمضعععععان》بعععععا رعععععرا رسعععععیدن معععععاه مبعععععارا

معععععاهی  معععععریآ ار سعععععا  را روره معععععی  یرنعععععد و در یعععععک لح عععععه ی مععععععین بعععععه خعععععوردن سعععععحری 

 یا ارطار ا دام می نمایند. 

حععععاد و بععععرادری رععععرا مععععی خوانععععد. بععععرای ایععععن اسععععت دیععععن مععععا یععععه ایععععن  ونععععه مععععا را بععععه ات

 متحد یردن ما بییتر ار این چه یاری می تواند انجام دهد 

معععععععا را ار تمعععععععامی نقعععععععاط  《حععععععع 》سععععععع ن  رورد عععععععار در هعععععععر سعععععععا  ده رور در ایعععععععام

جهعععععان اسعععععالم  عععععرد هعععععم معععععی آورد بعععععا یعععععک لبعععععان و رنععععع  واحعععععد و حریعععععات و  فتعععععار هعععععای 

خععععععدایا  ععععععو  بععععععه  》《اللهوووووم لبیووووووک لبیووووووک 》واحعععععد و هماننععععععد  همععععععه بععععععا هعععععم مععععععی  وینععععععد:

. حتععععی اسععععم دیععععن مععععا دیععععن توحیععععد و ی تععععا  رسععععتی اسععععت. بععععه خععععدا سععععو ند 《ررمععععان تععععو هسععععتم 

ا عععععر هعععععر ح عععععومتی بخواهعععععد  عععععانونی بعععععرای خعععععود وضععععع  ینعععععد، هعععععیچ  عععععاه نخواهعععععد توانسعععععت یعععععه 

 بهتر ار اسالم،  انونی وض  نماید.

اختمان هسععععععتند م منععععععان بععععععرای هععععععم دی ععععععر هماننععععععد سعععععع 》مععععععی ررمایععععععد: ملسو هيلع هللا ىلص رسععععععو  خععععععدا 

 1《یه اجرای آن هم دی ر را مح م ن ه دایته است.

موووووا یوووووک دیعععععن معععععا ایعععععن  ونعععععه خعععععود  رسعععععتی را ار معععععا دور معععععی ینعععععد. معععععا بایعععععد ب عععععوییم: 

، ا عععععر ایعععععن  ونعععععه بایعععععیم اموووووت هسوووووتیم و هووووودف موووووا امتموووووان اسوووووت نوووووه خوووووانواده یوووووا خودموووووان

 میان ما تفر ه به وجود می آید ! چ ونه در

 خدایا امتم! امتم!

                                                                 
 .1928: ی. ترم 6528مسلم:  1
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 یععععععامبر اسععععععالم   را ن ععععععاره یععععععن یععععععه نمونععععععه ای ار اتحععععععاد امععععععت اسععععععالمی را بععععععا  ریععععععه 

بعععععرای معععععا ایجعععععاد یعععععرد  جبر یععععع  « خعععععدایا امعععععتم، امعععععتم را دریعععععاب» ی خعععععود و سعععععر دادن نعععععدای: 

دربعععععار ی امتعععععت »علیعععععه السعععععالم بعععععر او نعععععار  یعععععد و  فعععععت:  رورد عععععارت بعععععه یعععععما معععععی  ویعععععد: 

هیم یععععععرد یو رضععععععایت تععععععو را حاصعععععع  مععععععی هععععععیچ  ععععععاه تععععععو را  م ععععععین و محععععععرون رهععععععا نخععععععوا

هعععععععر  یعععععععامبری یررصعععععععتآ دععععععععایی مسعععععععتجاب دارد و »  یعععععععامبر ایعععععععرم   ررمعععععععود: «. ینعععععععیمآ

 یعععععامبران در دنیعععععا بعععععه تعجیععععع  ار آن بهعععععره بعععععرده انعععععد  لعععععی ن معععععن آن را بعععععرای طلعععععب یعععععفاعت 

 1«.ور  یامت به تنخیر انداخته امامتم در ر

 نمونه هایی از مردمان امتمان

رضععععععی هللا عنععععععه: یععععععاران  یععععععامبر حععععععدود  ععععععانرده رور را بععععععه حفععععععر « هللاجععععععابربن عبععععععد»

خنععععدر میعععععوو  بودنععععد، آنعععععان ار یعععععدت  رسععععن ی بعععععر یعععع م هاییعععععان سعععععن  بسععععته بودنعععععد. جعععععابر 

بعععععن عبعععععدهللا رضعععععی هللا عنعععععه نعععععرد  یعععععامبر   آمعععععد و  فعععععت: ای رسعععععو  خعععععدا! معععععا در خانعععععه یعععععک 

ه معععععا ار آن بخعععععور.  یعععععامبر   بر العععععه و مقعععععداری نعععععان جعععععو داریعععععم، تیعععععرید بیاوریعععععد و همعععععرا

جعععععابر  فعععععت: و همراهتعععععان معععععردی یعععععا « رقعععععط معععععن، بعععععه تنهعععععایی !»بعععععه او ن عععععاه یعععععرد و ررمعععععود:

ای »دو معععععععرد بایعععععععد.  یعععععععامبر ایعععععععرم   بعععععععر ت عععععععه ای ییوچعععععععک و یعععععععنیآ ایسعععععععتاد و ررمعععععععود: 

جعععععابر «.  عععععروه مهعععععاجران و ای  عععععروه انصعععععار، نهعععععاِر امعععععرور معععععا نعععععرد جعععععابر بعععععن عبعععععدهللا اسعععععت

ه سععععرعت بععععه سععععوی خانععععه  ععععریختم و بععععه همسععععرم  فععععتم: مععععرا دریععععاب   یععععامبر   مععععی  ویععععد: بعععع

بعععععه همعععععراه لیععععع ری معععععی آیعععععد!! رن مسعععععلمان و مععععع من بعععععه همسعععععر   فعععععت: آیعععععا بعععععه  یعععععامبر خعععععدا 

   فتعععععی یعععععه چعععععه مقعععععدار  ععععع ا داریعععععم  جعععععابر  فعععععت: بلعععععه. همسعععععر   فعععععت: خعععععدا و  یعععععامبر  

انعععععه ی جعععععابر آمعععععد و بعععععه او آ عععععاه تعععععر هسعععععتند ی عععععن ایععععع الی نعععععداردآ.  یعععععامبر   بعععععه سعععععوی خ

 یععععامبر   خعععععود، نعععععان آمععععاده معععععی یعععععرد «. ای جعععععابر! تععععو امعععععرور دربعععععان مععععا هسعععععتی» ررمععععود: 

و جععععععابر صععععععحابه را ده نفععععععر ده نفععععععر بععععععه خانععععععه مععععععی آورد و  عععععع ا مععععععی داد  سعععععع ن ایععععععن  ععععععروه 

برمعععععی  یعععععت و  عععععروی دی عععععر معععععی آمعععععد. تمعععععامی لیععععع ر  ععععع ا خوردنعععععد و سععععع ن جعععععابر هعععععم بعععععه 

معععععی  ویعععععد: هعععععر بعععععار یعععععه  روهعععععی ار خانعععععه ام خعععععارد معععععی یعععععدند، بعععععه خانعععععه بار یعععععت. جعععععابر 

یععععه  عععع ا تمععععام یععععده اسععععتآ، امععععا  خععععودم مععععی  فععععتم:  ععععروه بعععععدی  عععع ایی نخواهنععععد خععععورد یچععععرا

بععععععدی هعععععمی وارد یعععععده و  ععععع ا معععععی خورنعععععدوآ خعععععارد معععععی  یعععععتند، در حعععععالی یعععععه یععععع م   عععععروه
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مععععه مععععی  ویععععد:  یععععامبر هاییععععان سععععیر بععععود و دنععععدان هاییععععان را خععععال  مععععی یردنععععد. جععععابر در ادا

ای جعععععععابر، خداونعععععععد  ععععععع ایت را بعععععععرای تعععععععو و خعععععععانواده ات مبعععععععارا »   بعععععععه معععععععن ررمعععععععود:

معععععن داخععععع  یعععععدم و یدیعععععدم یعععععه آ  ععععع ا، همعععععان  طععععععه  ویعععععت بعععععود.ی وچیعععععری ار آن «.  ردانعععععد

 1یم نیده بودآ.

رضعععععی هللا عنعععععه را بن عععععر  او یودیعععععان را ن عععععاره معععععی یعععععرد، آنعععععان  «عمووووور بووووون خطووووواب»

ییععععید تععععا جععععایی یععععه سریععععان بععععه هععععم دی ععععر برخععععورد مععععی یععععرد و مععععی  فععععت: را بععععه آ ععععو  مععععی 

ایعععععن  ونعععععه بایعععععید ینردیعععععک بعععععه هعععععم و متحعععععد و منسعععععجمآ. هن عععععام رعععععوت در حعععععالی یعععععه خعععععون ار 

 بدن  جاری بود، چیم های  را  یود و  رسید: آیا مردم نمار نخوانده اند !

امععععععع  ار ای امعععععععت اسعععععععالمی! ایعععععععن اسعععععععت وحعععععععدت و انسعععععععجام و ایعععععععن اسعععععععت نمونعععععععه ای ی

 ن رانی برای ملت اسالم و دوری ار نفن  رستی.

رضععععععی هللا عنععععععه را در هن ععععععام یععععععهادت ن ععععععاره یععععععن   یتیمووووووان جعفوووووور بوووووون ابووووووی طالووووووب

چععععععه یسععععععی حاضععععععر اسععععععت »  یععععععامبر ایععععععرم   رررنععععععدان جعفععععععر را  ررععععععت و اعععععععالم یععععععرد: 

یخصععععععی  فععععععت: ای رسععععععو  خععععععدا! مععععععن حاضععععععرم، یسععععععی « مت فعععععع  رررنععععععدان جعفععععععر بایععععععد 

، ای رسعععععو  خعععععدا! و سععععع ن دی عععععری  فعععععت: ای رسعععععو  خعععععدا! معععععن حاضعععععرم. دی عععععر  فعععععت: معععععن

 راوی می  وید: آن سه نفر ار بسیاری ار مردم رقیرتر بودند.

ار ر ابعععععت ایعععععن سعععععه نفعععععر بعععععرای ت فععععع  رررنعععععدان جعفعععععر بعععععن ابعععععی طالعععععب رضعععععی هللا عنعععععه 

علععععععی ر ععععععم تن دسععععععتی و رقریععععععان تعجععععععب ن ععععععن! چععععععرا یععععععه جعفععععععر آن  ععععععدر امععععععت اسععععععالمی را 

ورریعععععد یعععععه  یعععععامبر صعععععلی هللا و علیعععععه و بعععععه مسعععععلمانان لطعععععد و مرحمعععععت معععععی دوسعععععت دایعععععت

 2نامیده بود.« در رقرا»وسلم اورا 

را بن عععععععر در طعععععععو  تعععععععاریخ، تمعععععععامی هجعععععععرت هعععععععا بعععععععا جنععععععع  و  اجرین و انصوووووووارهوووووووم

خعععععونریری وا ععععع  یعععععده جعععععر یعععععک هجعععععرت، و آن هن عععععامی بعععععود یعععععه مهعععععاجرین بعععععه مدینعععععه و بعععععه 

 فتعععععه ی انصعععععار مواجعععععه یعععععدند: بیعععععا خانعععععه، خعععععوراا  سعععععوی انصعععععار هجعععععرت نمودنعععععد و بعععععا ایعععععن

 و  ویایم را با تو  سمت می ینم.
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رحمعععععععه هللا را بن عععععععر یعععععععه چ ونعععععععه معععععععدتی را بعععععععدون خنعععععععده و « صوووووووالح الووووووودین ایووووووووبی»

خویععععحالی بععععه سععععر مععععی بععععرد و آن  ععععاه یععععه ار او مععععی  رسععععند: چععععرا نمععععی خنععععدی  جععععواب مععععی 

در اسععععععارت « مسجداأل صععععععی»یععععععه داد: چ ونععععععه خویععععععحا  بایععععععم و چ ونععععععه بخنععععععدم، در حععععععالی 

دیععععععمنان اسععععععت و بععععععرادرانم آن جععععععا در ععععععع اب و یعععععع نجه هسععععععتند، مععععععن در مقابعععععع  خععععععدای خععععععود 

 احسان یرمند ی و حقارت می ینم.
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 ترک گناهان

 

 شوند یو بالها بر اثر گناه نازل م بیمصا یتمان

 گردند یفقط با توبه رفع م و

دهععععععد ا ر  رییعععععمعععععا را تو ینعععععونی تییعععععه خداونععععععد وضعععععع دیعععععخواه یمععععع ایععععع!آریعر درسعععععتان

یععععن بععععدون خطععععا  چیدانععععم یععععه هعععع ی. مععععن مععععدیععععدسععععت ار انجععععام  ناهععععان بردار دیععععد،بایخواه یمعععع

یعععععه  م چعععععرایار  ناهعععععان توبعععععه ین یراسعععععخ و جعععععد یبعععععا عرمععععع یهم ععععع دییعععععایب سعععععت  نیو  نعععععاه ن

 یبعععععه سعععععو د،رویعععععاسعععععت  ن خر رر بععععع یاصعععععرار بعععععر  ناهعععععان و ت عععععرار آن هعععععا خعععععود  نعععععاه

و  میدر  ععععععاه  تضععععععر  ینعععععع م،بععععععهیآنچععععععه یععععععه ار دسععععععت داده ا یبععععععرا یمانیخععععععدا آورده و بععععععا  یعععععع

ینعععععد.  یاریعععععمسعععععلمانان را  ییعععععه معععععا و تمعععععام میتوبعععععه یعععععرده و ار او بخعععععواه یاو تععععععال یبعععععه سعععععو

یعععععه  ،چرای:آرمی عععععو یینعععععد !در جعععععواب مععععع یمعععععا را  بعععععو  مععععع یاینعععععون توبعععععه  ایععععع:آ دییعععععا عععععر ب و

 مهربانان است. نیاو نسبت به بند ان  مهربان تر

ار  یهعععععععععا و میععععععععع الت رقعععععععععط نایععععععععع بتییعععععععععه مصععععععععع دیدایعععععععععته بایععععععععع نعععععععععانی!ادمبرادران

 نیعععععببعععععرد. ا نیهعععععا را ار بععععع بتیتوانعععععد آن مصععععع یاسعععععت و رقعععععط توبعععععه اسعععععت یعععععه مععععع ی ناه عععععار

 یووووویبال چیهووووو»:دیعععععررما یاطالعععععب یریآمععععع یابعععععن ابععععع«یعلععععع» دنایاسعععععت یعععععه سععععع یریعععععهمعععععان چ

در وا عععع  مععععا «.اسووووت بووووهتوشووووود و رفووووع آن فقووووط بووووا  یآنکووووه بوووور اثوووور گنوووواه نووووازل موووو سووووت،مگرین

 یبرر ععععع یبعععععه خعععععدا سعععععو ند یعععععه  ررتعععععار بعععععال م یهسعععععت یخطعععععر نعععععای اریبسععععع تیاینعععععون در وضعععععع

  رورد ار است. یما توبه و بار یت به سو یو تنها چاره میهست

 یهععععععا نیموجععععععود در سععععععررم یایععععععترسععععععم یععععععه بال یصععععععراحتا بععععععه مععععععن  فععععععت:م یجععععععوان

خععععود آ ععععاه و معتععععررم.  ی ناه ععععار بایععععد چرا یععععه مععععن یععععامال بععععه یبععععه سععععبب  ناهععععان معععع یاسععععالم

 نیعععععیعععععه ا یام ودر رمعععععانرا ندایعععععتم یخیاعتعععععراد صعععععر نی عععععاه انت عععععار چنععععع چیبعععععه خعععععدا سعععععو ند هععععع

موجعععععععود در  هیحقعععععععا م حتمعععععععاین ونعععععععه درا ی نیعععععععسعععععععخن را ا ییعععععععرو  یعععععععرده و معنععععععع نیچنععععععع

خواهد یرد. رییجهانمان انیاء هللا تو
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 ملت ها! یگناهان عامل نابود

ار اسععععالم   ی عععع یامععععت هععععا ییععععه سععععبب نععععابود دیععععبععععرده ا ی عععع قععععتیحق نیععععبععععه ا ایعععع!آرانیعر

! د یععععععسععععععبب اخععععععراد حضععععععرت گ آدم  ی آار بهیععععععت  رد یریععععععرقععععععط  نععععععاه بععععععوده اسععععععت  چععععععه چ

ار رحمععععععت خداونععععععد چععععععه بود عامعععععع   ععععععرر یععععععدن و هععععععالا  ععععععوم  طانییعععععع یسععععععبب لعععععععن و دور

 :دیررمایآن  وم م ینو  ی آ چه بود  خداوند درباره 

َْرَض ُعیُونا  فَاْلتََقى اْلَماُء َعلَى ََْمر  11السَِّماِء ِبَماء  ُمْنَهِمر  ) فَفَتَْحنَا ََْبَوابَ » ًْ ْرنَا ا ( َو فَجِّ

  1«.(1۲قَْد قُِدَر )

 ییچیععععععمه هععععععا نیو ار رمعععععع م،یآسععععععا  یععععععود  یسعععععع یآسععععععمان را بععععععه آبعععععع یآن  ععععععاه در هععععععا»

 «.یه مقدر بود به هم بر آمد ییار یآبرااریس ن آبیبس م،یبر ی ارت

یععععععد خداوند  ان یباععععععع   ععععععرر یععععععدن ررعععععععون و لیعععععع ر یریععععععچععععععه چ دیععععععدان یمعععععع ایععععععآ

 :دیررما یآن حادده م یدرباره 

 ۲«.َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فِد اْلیَّمِ فَانُظْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ الظِّاِلِمینَ  فَأََخْذنَاهُ »

بن ععععععر  نم، یرهععععععا یععععععرد ایععععععو آنععععععان را بععععععه در میرا رععععععرو  ععععععررت ان یآن  ععععععاه او وسعععععع اه»

 «یاران چ ونه بوده استیه سرانجام ستم

  ی آ  یععععععگجبر  دناییععععععه بععععععر سععععععر  ععععععوم گ لععععععوط   ی آ چععععععه آمععععععد  سعععععع دیععععععدان یمعععععع ایععععععآ

هعععععا را آن یسعععععن  هعععععا یروره یبلنعععععد یعععععرد یعععععه رریعععععت ان صعععععدا یآن هعععععا را بعععععه حعععععد نیسعععععررم

 :دیررما یوا عه م نیا یو س ن آن را وا  ون ساخت  خدوند درباره دندیین

یل   ْلنَافََجعَ » ن ِسّجِ   ٣«.َعاِلیََها َسافِلََها َوََْمَطْرنَا َعلَْیِهْم ِحَجاَرل  ّمِ

ار سععععععععن  ِ عععععععع  رععععععععرو  ییو بععععععععر آن سععععععععن   ععععععععاره هععععععععا میو رو یععععععععرد ریععععععععو آن را ر»

 «میدیبار
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 یدند  ی ونه دچار ع اب اله نییه چرا ا دیدان یم ایآ

 ینیسععععععععررم چیآن در هعععععععع ی ععععععععوم عععععععععاد و یهریععععععععان را یععععععععه نمونععععععععه دیععععععععدان یمعععععععع ایعععععععآ و

 :دییررما ینابود یرد خداوند متعا  م یرینبود،چه چ

ُ بَِمووووووووا » فَأَْرَسووووووووْلنَا َعلَووووووووْیِهْم ِریحووووووووا  َو ُجنُووووووووودا  لَووووووووْم تََرْوَهووووووووا َو َکوووووووواَن للاِّ

  1«.تَْعَملُوَن بَِصیرا  

ی سعععععع ن بععععععر آنععععععان بععععععاد تنععععععدی ررسععععععتادیم و سعععععع اهیانی یععععععه آن هععععععا را نمععععععی دیدنععععععد، و  

 ام می دهید بیناستآخداوند به آن چه یه انج

سعععععبب تمعععععامی ایعععععن مصعععععیبت هعععععا و نعععععابودی ایعععععن ارعععععراد و ملععععع ، رقعععععط و رقعععععط معصعععععیت و 

 نععععاه بععععوده اسععععت. مععععی بینیععععد یععععه  نععععاه چععععه بععععر سععععر آن هععععا آورده اسععععت   ععععوم بنععععی اسععععرا ی  را 

 بن رید یه خداوند چ ونه درباره آنان سخن می  وید:

لَْیُکْم ِعبَادا  لَنَا َُوِلد بَأْس  َشِدید  فََجاُسوا ِخالََل فَِ َذا َجاَء َوْعُد َُوالَُهَما بَعَثْنَا عَ »

یَاِر َو َکاَن َوْعدا  َمْفعُوال    ۲«.الّدِ

ی و چععععععون یهن ععععععام ییفععععععرآ وعععععععده ی نخسععععععتین او ار دو وعععععععده ایععععععان رععععععرا رسععععععد، بععععععر  

یععععععما یسععععععانی ار بنععععععد ان خععععععود را یععععععه ررم آورانععععععی سععععععهم ین انععععععد، بر مععععععاریم یععععععه انععععععدرون 

 جست و جو ینند  و آن، وعده ای تحقه یارتنی استآ. خانه ها را

عریععععععران آیععععععا مععععععی دانیععععععد دلیعععععع  اصععععععلی میعععععع الت، یععععععه مععععععا آن را درا یععععععرده و مععععععورد 

بررسععععععی د یععععععه  ععععععرار داده ایععععععم چیسععععععت  در جععععععواب بایععععععد  فععععععت:  ناهععععععان و ناررمععععععانی هععععععای 

 امععععرور و دیععععرور مععععا و  ناهععععان امععععت اسععععالمی مععععا در صععععد سععععا  اخیععععر، رییععععه و علععععت اصععععلی

میععععع الت و  ررتعععععاری هعععععای ماسعععععت،  یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم معععععی ررمایعععععد:یهر اه 
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در میعععععان امتعععععی  ناهعععععان بعععععه صعععععورت آیععععع ار انجعععععام یعععععوند یو دی عععععران نهعععععی ار من عععععر انجعععععام 

 1ندهندآ خداوند هم ی آن ها را یبا همآ دچار ع اب خواهد یردآ.

ایععععن حقیقتععععی  یر ابعععع  ان ععععار بایععععد بععععا د ععععت ایععععن حععععدی  را مععععدن ر  ععععرار دهععععیم، چععععرا یععععه 

اسععععععت. آری خواننععععععده  رامععععععی! بایععععععد یععععععامال آ ععععععاه بایععععععید یععععععه  ناهععععععان نععععععابود یننععععععده ی ملععععععت 

هاسعععععععت. رمعععععععانی یعععععععه مسعععععععلمانان یرومیعععععععانآ را ار ی بعععععععرنآ اخعععععععراد یعععععععرده و  یرورمندانعععععععه 

وارد آن جریععععععره یععععععدند و بععععععا خویععععععحالی ایععععععن  یععععععروری را بععععععه همععععععدی ر تبریععععععک مععععععی  فتنععععععد 

ر عععععوار  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم بعععععه نعععععام ابعععععو درداء رضعععععی هللا عنعععععه ی عععععی ار اصعععععحاب بر

میععععععوو   ریععععععه یععععععردن بععععععود  و تععععععی ار او علععععععت آن را  رسععععععیدند و جععععععواب داد:ی بععععععرای امتععععععی 

 ریعععععه معععععی یعععععنم یعععععه ار دسعععععتورات خداونعععععد سعععععر یچی یننعععععد و خداونعععععد آن هعععععا را ار بعععععین ببعععععرد ی 

 بروندآآ. یعنی روری یه مسلمانان دچار  ناه یده و ار بین

آیعععععا ایعععععن  عععععانون را درا یعععععرده ایعععععم  خداونعععععد بعععععه واسعععععطه  نعععععاه، امعععععت هعععععا را نعععععابود معععععی 

ینعععععد  امعععععا خداونعععععد معععععا را دوسعععععت دارد، خداونعععععد ایعععععن امعععععت را بسعععععیار دوسعععععت دارد و بعععععه همعععععین 

دلیععععع  اسعععععت یعععععه معععععی خواهعععععد بعععععا مصعععععایب و میععععع الت، معععععا را آ عععععاه نمعععععوده و بعععععه تحعععععرا وا 

 دارد.

 مومنانزلزله رحمتی است برای 

رضعععععی  -حضعععععرت یانعععععن بعععععن مالعععععکآ رحمعععععة هللا بعععععه حضعععععور سعععععیده عاییعععععه ی صعععععدیقه 

رسعععععععید و  فعععععععت: ای معععععععادر یمومنعععععععانآ، ار یعلعععععععت و عععععععو آ رلرلعععععععه بعععععععرایم ب عععععععو.  -هللا عنهعععععععا

ررمععععععود:ی هن ععععععامی یععععععه میععععععان مععععععردم  ناهععععععان یععععععای  یععععععود، رنععععععا و یععععععراب خععععععواری آیعععععع ارا 

ونععععد دسععععتور مععععی دهععععد یععععه رمععععین بععععه انجععععام یععععود و انجععععام معاصععععی یبیععععره عمومیععععت یابععععد، خدا

لععععرره در آیعععععدآ. انعععععن رضعععععی هللا عنعععععه  فعععععت: ای معععععادر! آیعععععا رلرلعععععه بعععععرای آن هعععععا عععععع اب اسعععععت  

جعععععواب داد:ی بعععععه خعععععدا سعععععو ند هر عععععر چنعععععین نیسعععععت، بل عععععه رلرلعععععه  -رضعععععی هللا عنهعععععا -عاییعععععه 

 رحمت و موع ه ای است برای مومنان و ییفر و  ضبی است برای یاررانآ.

 و اهمیت آن را درا نمودید ! -رضی هللا عنها-ه عاییه آیا دید اه سید
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 یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم مععععععی ررمایععععععد:ی ب رهیریععععععد ار  نععععععاه یوچععععععک، چععععععرا 

 1 یه جم  یدن یتدریجیآ آن ها موجب نابودی و هالا یخ  استآ.

 هووووویچ گووووواه گناهوووووان کوچوووووک را بوووووی اهمیوووووت تلقوووووی نکووووون و آن هوووووا را دسوووووت کوووووم نگیووووور،

وچععععک یععععم یععععم جمعععع  مععععی یععععوند تععععا ایععععن یععععه بععععه حععععد  ععععردن رسععععیده و موجععععب ریععععرا  ناهععععان ی

ی سعععععتن آن معععععی  ردنعععععد. انعععععن رضعععععی هللا عنعععععه معععععی ررمایعععععد:ی یعععععما یارهعععععایی را انجعععععام معععععی 

دهیعععععد یعععععه ار ن عععععر خودتعععععان بعععععی اهمیعععععت تعععععر و باریعععععک تعععععرار معععععو اسعععععت، در حعععععالی یعععععه در 

مععععععی دانسععععععتیمآ   2«تموبقععععععا»رمععععععان  یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم مععععععا آن هععععععا را ار جملععععععه ی 

 خداوند متعا  می ررماید:

 ِْذ تَلَقِّْونَهُ بِأَْلِسنَتُِکْم َو تَقُولُوَن بِأَْفَواِهُکْم َما لَْیَس لَُکْم بِِه ِعْلٌم َو تَْحَسبُونَهُ َهیِّنا  »

ِ َعِظیمٌ   ٣«. َو ُهَو ِعْنَد للاِّ

چیعععععری را یعععععه  ی آن  عععععاه یعععععه ار ربعععععان همعععععدی ر رعععععرا معععععی  ررتیعععععد  و دهعععععان بعععععه دهعععععان

بعععععه آن آ عععععاهی ندایعععععتید، معععععی  فتیعععععد وآن را آسعععععان معععععی  ندایعععععتید، حعععععا  آن یعععععه آن نعععععرد خداونعععععد 

 ستر  و برر  استآ.

چنعععععین وضععععععیتی مربعععععوط بعععععه بیسعععععت سعععععا   عععععن ار ورعععععات  یعععععامبر اسعععععالم صعععععلی هللا علیعععععه 

وسععععععلم اسععععععت.  ععععععن مقایسععععععه ی رمععععععان مععععععا بععععععا عصععععععر  یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم چ ونععععععه 

  ! یاسی است 

عریعععععران برماسعععععت یعععععه در توییعععععر خعععععود یویعععععا باییم یعععععما را بعععععه خعععععدا ایعععععن سعععععخن معععععرا 

بعععععاور یعععععرده و تصعععععدیه نماییعععععد یعععععه یعععععاری و  یعععععروری ار جانعععععب خداونعععععد نصعععععیب ملتعععععی خواهعععععد 

یعععععد یعععععه معععععومن و نی ویعععععار بایعععععند، و ایعععععن  عععععانون وضععععع  یعععععده ی خداونعععععدی در رمعععععین اسعععععت. 

 هم چنان یه می ررماید: 
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َ الَ »   1«.یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ  ِنِّ للاِّ

 هیچ گاه خدا را دست کم نگیر!

یابعععععن  عععععیمآ رحمتعععععه هللا معععععی  ویعععععد:  ناهعععععان، تعععععو را نعععععرد خداونعععععد ریعععععت و نا سعععععند معععععی 

یننعععععد و توانعععععایی تعععععو را در عبعععععادت خداونعععععد، ار تعععععو معععععی  یرنعععععد. خداونعععععد متععععععا  جععععع  جاللعععععه 

ار انجعععععام  نعععععاه یار خیعععععم و عععععع اب معععععنآ ایمعععععن نبعععععا آ خویعععععحالی ات بععععععد  معععععی ررمایعععععد: ی بععععععد

ار ارت ععععععععاب معصععععععععیت در نععععععععرد خداونععععععععد سععععععععخت تععععععععر و ناخویععععععععایندتر ار انجععععععععام آن اسععععععععت. 

 خداوند متعا  می ررماید:

ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَْیِهْم ََْبَواَب ُکّلِ َشدْ » ا نَُسوا َما ذُّکِ تُوا َما َُوء  َحتِّى  َِذا فَِرُحوا بِ فَلَمِّ

  ۲«.َََخْذنَاُهْم بَْغتَة  فَِ َذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 

 

ی درهععععععععای نعمععععععععت را برآنععععععععان  یععععععععودیم و چععععععععون چنانچععععععععه دریارتععععععععه بودنععععععععد سرمسععععععععت 

 یدند، نا هان آن ها را ررو  ررتیم و آن  اه بود یه ناامید یدندآ.

د  عععععی بععععرادر عریعععععر! هععععیچ  عععععاه خععععدا را دسعععععت یعععععم ن یععععر و آن  عععععاه یععععه معععععی بینععععی خداونععععع

در  عععععی نعمعععععات خعععععود را بععععععر تعععععو اررانعععععی مععععععی دارد و تعععععو بعععععه انجععععععام  نعععععاه میعععععوو  هسععععععتی، 

 ععععععروای او را دایععععععته بععععععا   چععععععرا یععععععه آن ورععععععور نعمععععععت نیععععععان ار اسععععععتدراد دارد، تععععععو او را 

ررامعععععو  یعععععرده ای و بعععععه انجعععععام  نعععععاه میعععععوو  هسعععععتی، حعععععا  آن یعععععه او بعععععه تعععععو نی عععععویی معععععی 

رای  ناهانععععت مواخعععع ه نخواهععععد یععععرد، توبععععه را ار یععععاد ینععععد، بععععه  مععععان ایععععن یععععه خداونععععد تععععو را بعععع

بعععععرده ای  در چنعععععین حعععععالتی بایعععععد لح عععععه ای ار خعععععود خعععععدا  فلعععععت ن نعععععی و ن عععععران بایعععععی یعععععه 

خیعععععم و عععععع اب او هعععععر لح عععععه مم عععععن اسعععععت بعععععر سعععععرت نعععععار  یعععععود. بعععععدان یعععععه میععععع الت و 

سعععععختی هعععععای یعععععه بعععععه معععععا معععععی رسعععععد، صعععععررا اختبعععععار و امتحعععععان، و یعععععا هیعععععدارهایی ار جانعععععب 

 داوند متعا  هستند.خ

                                                                 
 11رعد: 1
 44انعام:  2
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 آثار گناهان

خداونععععععد متعععععععا  در حععععععدیدی  دسععععععی مععععععی ررمایععععععد:ی مععععععن هللا  . غضووووووب و خشووووووم خداونوووووود 1

هسععععتم و جععععر مععععن خععععدایی نیسععععت، ا ععععر ررمععععان بععععردار مععععن بایععععی ار تععععو راضععععی خععععواهم بععععود و 

ا عععععر ناررمعععععانی ینعععععی ار تعععععو خیعععععم ین خعععععواهم یعععععد، و آن  عععععاه یعععععه خیعععععم ین یعععععوم تعععععو را لععععععن 

 م یرد و نفرین من به نس  هفتم رررندان تو خواهد رسیدآ.و نفرین خواه

امععععععام یععععععارعی رحمععععععه هللا مععععععی ررمایععععععد:ی ار  . تنفوووووور و ناخشوووووونودی از سوووووووی مومنووووووان ۲

نفعععععرین یعععععدن توسعععععط د  هعععععای مومنعععععان در حعععععالی یعععععه یعععععما ار آن بعععععی اطعععععال  هسعععععتید ب رهیریعععععد 

د: آن یععععععن ی ععععععی  فععععععت: چ ونععععععه او را نفععععععرین مععععععی یننععععععد و خععععععود  هععععععم نمععععععی دانععععععد  ررمععععععو

مخعععععالد دسعععععتورات خداونعععععد عمععععع  یعععععرده و مرت عععععب  نعععععاه معععععی یعععععود، سععععع ن خداونعععععد تنفعععععر و 

 ناخینودی ار او را در د  های مومنان ایجاد می یندآ.

ررر و روری ار آسععععععععمان نععععععععار  مععععععععی یععععععععود، و بععععععععا  . محرومیووووووووت از روزی خداونوووووووود ٣

معععععی یابعععععد، انجعععععام  نعععععاه ار سعععععوی بنعععععده، نعععععرو  آن  طععععع  معععععی یعععععود  هعععععیچ  عععععاه روری یعععععاه  ن

 م ر بر ادر  ناه یخ .

امعععععععام مالعععععععک رحمعععععععه هللا بعععععععه امعععععععام یعععععععارعی  فعععععععت: ی خداونعععععععد  . محرومیوووووووت از علوووووووم ٤

روی تعععععو را بعععععا نعععععور علعععععم رویعععععنی بخیعععععیده اسعععععت، ایعععععن نعععععور را بعععععا انجعععععام  ناهعععععان خعععععامو  

ن ععععععنآ. امععععععام یععععععارعی رحمععععععه هللا ار نایععععععامی خععععععود در حفعععععع   ععععععرآن یععععععریم یعععععع ایت نمععععععوده و 

 د خود می جوید:جواب را ار استا

 َشووووووووووَکوُت  ِلَوووووووووود َوَکیووووووووووع  ُسوووووووووووِء ِحْفِظوووووووووود

 َو قَووووووووووووووووواَل ِلووووووووووووووووود  ِنِّ اْلِعْلوووووووووووووووووَم نُوووووووووووووووووور  

 

 فَأَْرِشوووووووووووووْدنِد  ِلَووووووووووووود تَووووووووووووورِک اْلَمعَاِصووووووووووووود 

ِ اَل یَْهوووووووووووووووووِدي ِللعاِصوووووووووووووووووود  1َو نُووووووووووووووووووُر للاِّ

 

حضعععععرت علعععععی رضعععععی هللا عنعععععه معععععی ررمایعععععد: ی هعععععیچ بالیعععععی نعععععار  . بالیوووووای سوووووخت  ٥

 ، و هیچ بالیی رر  نیده است م ر به سبب توبهآ.نیده است م ر به علت  ناه

                                                                 
یعععععردم، او معععععرا بعععععه تعععععرا  ناهعععععان رعععععرا خوانعععععد و بعععععه معععععن  فعععععت یعععععه علعععععم نعععععور اسعععععت  تیبعععععدم یععععع ا یر حار عععععه ا  یعععععنعععععرد وی 1

 یود. یبه  ناه ار داده نم یو نور اله
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: طععععععوری یععععععه یععععععخ  نمععععععی دانععععععد چ ونععععععه مععععععی . وحشووووووت، غربووووووت و دوری از خوووووودا٦

 توان به خدا رسید.

بععععععه صععععععورتی یععععععه او در میععععععان . توووووورس و وحشووووووت میووووووان شووووووخص گناهکووووووار و مووووووردم  ٧

معععععردم و خعععععانواده خعععععود احسعععععای تنهعععععایی و  ربعععععت معععععی ینعععععد. ی عععععی ار علمعععععا در ایعععععن خصعععععو  

معععععن ادعععععر  نعععععاه و معصعععععیت را در همسعععععر ، رررنعععععدان :» ریبعععععایی ررمعععععوده اسعععععت  خن بسعععععیارسععععع

حیعععععوان بعععععه درسعععععتی مطیععععع  نیسعععععت و خعععععوب راه « و حتعععععی حیعععععوان سعععععواری ام درا معععععی یعععععنم 

نمععععععی رود ، رررنععععععدانم بععععععا مععععععن ررتععععععار خععععععوبی ندارنععععععد و همسععععععرم ار دسععععععتورات مععععععن سععععععر یچی 

رقعععععط  ناه عععععاری اسعععععت ،نعععععه چیعععععر معععععی ینعععععد . دلیععععع  تمعععععامی ایعععععن هعععععا چیسعععععت ! بعععععه ن عععععر معععععن 

 .« دی ری 

ابعععععن عبعععععان معععععی  ویعععععد :حقیقتعععععا  نعععععاه سعععععیاهی  سووووویاهی و تیرگوووووی صوووووورت و قلوووووب  .٨  

صعععععورت  لمعععععت وتععععععاری ی  لعععععب ، یراهعععععت و ناخویععععععنودی نعععععرد نعععععرد  لععععععوب معععععردم ، ضعععععععد 

بعععععععدنی و یعععععععم یعععععععدن روری را در  عععععععی دارد ،وطاععععععععت و عبعععععععادت باعععععععع  نورانیعععععععت صعععععععورت 

 .« مردم ،  وت تن و وسعت و یدرت ررر است  ،روینی  لب ،محبت در د 

عریعععععران ! آیعععععا  عععععن ار درا ایعععععن مسعععععا   عا النعععععه اسعععععت یعععععه بعععععه دنبعععععا   نعععععاه ارتعععععاده و 

 .« انجام ررامین الهی سر بار رنیم 

معععععدال  صعععععد معععععی ینعععععی یعععععه نمعععععار صعععععب  را بخعععععوانی محرومیوووووت از طاعوووووت وعبوووووادت  .٩ 

در انجعععععام سعععععایر عبعععععادت همعععععین  ، امعععععا نمعععععی تعععععوانی و همعععععت و ععععععرم تعععععو یاسعععععته معععععی یعععععود و

  ونه سست می یوی .

ی ععععی دی عععععر ار آدععععار  نععععاه ایعععععن اسععععت یععععه هعععععر  ععععاه رنجیععععر وار  نعععععاه تسلسوووول گنوووواه   .1۰

 دی ری را به دنبا  خود می آورد.

مسععععععلمان نععععععرد خداونععععععد  ت و پسووووووتی شووووووخص گناهکووووووار در نووووووزد خداونوووووود متعووووووال  خفّوووووو.11

او سعععععر یچی یعععععرده و مرت عععععب  نعععععاه  عریعععععر و  رامعععععی اسعععععت ، لعععععی ن هن عععععامی یعععععه ار رعععععرامین

یععععود نععععرد او خععععوار و  لیعععع  مععععی یععععود .حسععععن بصععععری رضععععی هللا عنععععه مععععی  ویععععد : ناه ععععاران 
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یعععععا انجعععععام  نعععععاه ،خعععععود را نعععععرد خداونعععععد خعععععوار یعععععرده انعععععد ، و ا عععععر خعععععود را عریعععععر معععععی دایعععععتند 

 .« خداوند آنان را در مقاب   ناه حفا ت می یرد 

 وند جل جالله می فرماید  احساس خواری و خفت در دل  خدا.1۲ 

لُ َجِمیعا  » لَ فَِللِِّه اْلِعزِّ   1«.َمْن َکاَن یُِریُد اْلِعزِّ

هعععععرین ععععععرت معععععی خواهعععععد  عععععن یبدانعععععد یعععععه آ هعععععر چعععععه ععععععرت اسعععععت نعععععرد خداونعععععد » 

 « است یو بنآ.

سععععععبحان هللا !  ناه ععععععاران را ریبععععععاترین لبععععععان را  ویععععععیده ،  ععععععران تععععععرین اتومبیعععععع  هععععععا   

مععععععردم بععععععه آنهععععععا احتععععععرام مععععععی   ارنععععععد ، امععععععا خفععععععت و خععععععواری  نععععععاه  را سععععععوار مععععععی یععععععوند و

همعععععواره در  لعععععوب آنعععععان وجعععععود دارد .بعععععرادران عریعععععر ! بعععععه خعععععدا سعععععو ند دور ار خعععععدا و رعععععرو 

 ررتن در منجالب  ناهان برر  ترین  لت و خواری است .

هعععععر یسعععععی یعععععه ار دسعععععتورات خداونعععععد  » ضوووووعف عقووووول  یکوووووی از علموووووا موووووی گویووووود .1٣

ر بععععار یععععه  نععععاه مععععی ینععععد انععععدیی ار عقعععع  خععععود را ار دسععععت مععععی دهععععد و تععععا سععععر یچی ینععععد .هعععع

 .« رور  یامت آن را بار نمی یابد 

 بدبینی گناه و نتیجه ی ...اُخروی آن  خداوند جل جالله می فرماید  .1۴ 

ِملُوا َض الِِّذي عَ َظَهَر اْلفََسادُ فِد اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر بَِما َکَسبَْت ََْیِدي النِّاِس ِلیُِذیقَُهْم بَعْ »

  ۲«.لَعَلُِّهْم یَْرِجعُونَ 

 

بعععععه خعععععاطر یعععععار و یعععععردار معععععردم ، تبعععععاهی در خیععععع ی و دریعععععا هعععععا ررا یعععععر یعععععده اسعععععت »

.تععععا ا خداونععععد خ جععععرای بخیععععی ار اعمالیععععان را بععععه آنععععان بچیععععاند ، بایععععد یععععه ابععععه خععععود آمععععده و 

 خ بار  ردد .

                                                                 
 10راطر : 1
 ۴1روم : 2
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 و هم چنین می ررماید :

ِکْن َظلَُموا ََْنفَُسُهمْ  َو َما َظلَْمنَاُهْم وَ »   1«.لَٰ

خیانعععععععت ربعععععععان : در روری یعععععععه بییعععععععترین نیعععععععار بعععععععه آن وجعععععععود دارد معععععععی  رسعععععععی .1۵

چ ونععععه ربعععععان بععععه معععععا خیانعععععت مععععی ینعععععد  !هن ععععام معععععر  و تعععععی یععععه معععععی خععععواهی یعععععهادتین بعععععر 

ربعععععان جعععععاری ینعععععی ، ربعععععان خیانعععععت و  عععععادر بعععععه ادای آن یعععععالم نخعععععواهی بعععععود ، معععععی  وینعععععد : 

جعععععواب معععععی دهعععععی : نمعععععی تعععععوانم ، معععععی  رسعععععند چعععععرا   م عععععر «  العععععه إال هللا ْیعععععهد ْن ال» ب عععععو

آن را نمعععععی دانعععععی   معععععی  عععععویی : آری آن را معععععی دانعععععم ولعععععی نمعععععی تعععععوانم آن را تلفععععع  یعععععنم .معععععی 

 دانی چرا این ونه است   چون  ناه ار هستی .

سعععععععبحان هللا ! ادای آن یلمعععععععات بعععععععر ربعععععععان همچعععععععون یعععععععوهی سعععععععن ین اسعععععععت ، تصعععععععور   

یعععععهادتین را بعععععر ربعععععان جعععععاری ینعععععی و بمیعععععری ! بعععععه خعععععدا سعععععو ند خیلعععععی خطرنعععععاا  یعععععن نتعععععوانی

اونعععععد اسعععععت . آیعععععا اینعععععون رمعععععان آن رعععععرا نرسعععععیده اسعععععت یعععععه  ناهعععععان را تعععععرا یعععععرده و بعععععه خد

 نردیک یویم   

 پرهیز از گناهانی که در خلوت انجام می شوند ب

را معععععععی  روهعععععععی ار امعععععععتم :»   یعععععععامبر ایعععععععرم صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم معععععععی ررمایعععععععد   

یناسعععععم یعععععه خداونعععععد رور  یامعععععت حسعععععنات آن هعععععا را یعععععه مدععععع  یعععععوه هعععععای سعععععفید یتهامعععععهآ اسعععععت 

 .« همچون  رات  راینده ای نابود و  راینده می یند 

ان رضععععععی هللا عنععععععه  وععععععت : ای رسععععععو  خععععععدا ! صععععععفات آنععععععان را بععععععرای مععععععا بععععععار و بععععععدو

بر صعععععلی هللا علیعععععه یعععععن ، تعععععا ار اییعععععان نبایعععععیم ، چعععععرا یعععععه معععععا آن هعععععا را نمعععععی یناسعععععیم .  یعععععام

یععععععما  اسععععععی ار ا و ار اجععععععداد یععععععما هسععععععتند و همچععععععون آن هععععععا بععععععرادران یععععععم:» وسععععععلم ررمععععععود 

یعععععععب را بعععععععه عبعععععععادت می  راننعععععععد،اما در خلعععععععوت هعععععععای خعععععععود حعععععععریم خداونعععععععدی را ی سعععععععته و 

 مرت ب  ناه مییوندآآ.

 عععععععن ای دوسعععععععت عریر،بعععععععه صعععععععبر خداونعععععععد در مقابععععععع   ناهانعععععععت  عععععععره میعععععععو و ن عععععععاه 

 ود خوار میمر!وی خخداوند را به س
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 چگونه با گناهان مقابله کنیم؟

خواننعععععده ی  رامعععععی! تعععععو را بعععععه خعععععدا بعععععا عرمعععععی راسعععععخ تصعععععمیم ب یعععععر یعععععه  نعععععاه را تعععععرا 

ینی.بهتععععععرین وسععععععیله بععععععرای تععععععرا  ناهععععععان هععععععم نیععععععینی بععععععا نی ویععععععاران اسععععععت هم نیععععععینی بععععععا 

 ایخا  متدین وم من.

سعععععلمانان بایعععععد،آن  ععععععاه همعععععواره در  عععععی انجعععععام یارهععععععایی بعععععا  یعععععه بعععععه نفعععععع  اسعععععالم و م

ررصععععععتی بععععععرای انجععععععام  ناهععععععان نخععععععواهی دایععععععت.چ ونه  نععععععاه ینی،درحععععععالی یععععععه تععععععو میععععععوو  

عبعععععادت و انجعععععام امعععععور مهعععععم مسعععععلمانان هسعععععتی.این دو رو ،یعنعععععی هعععععم نیعععععینی بعععععا انسعععععان هعععععای 

 له برای مقابله با  ناهان هستند.نی ویار و انجام اعما  صال  بهترین وسی

مععععععانی یععععععه مععععععا میععععععوو  بععععععه انجععععععام  ناهععععععان هسععععععتیم،هر ر بععععععرادر عریععععععرم! بععععععدان تععععععا ر

 جامعه ی اسالمیمان به سوی  ییررت و تر ی  امی بر نخواهد دایت.
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 سازندگیتعهد و

 فراوانی جامعه را تشکیل داده اندمدخل هاواعضای 

در اطعععععععععراد خعععععععععود وضععععععععععیت جامععععععععععه توجعععععععععه ینیم:آیعععععععععا جامععععععععععه  یعععععععععر ار معععععععععن و 

دختعععععععععرت و جامععععععععععه ار همعععععععععین هعععععععععا تیععععععععع ی  یعععععععععده یماست او،من،تو، سرم، سعععععععععرت،دخترم و 

اسععععت  آیععععا مععععا همععععان هسععععته هععععایی نیسععععتیم یععععه جامعععععه را تیعععع ی  میععععدهیم !آری بععععه خععععدا سععععو ند 

جامععععععه ار معععععا تیععععع ی  یعععععده اسعععععت. ن آیعععععا ایعععععن آیعععععوب و هعععععرد و معععععرد یعععععه در جامععععععه وجعععععود 

دارد حاصعععععع  اعمععععععا  مععععععا نیسععععععت اما آیععععععا مععععععا ار ایععععععن موضععععععو  آ ععععععاه هستیم بسععععععیاری ار خععععععود 

 می  رسند:ما در جامعه چه نقیی داریم آیا ما میتوانیم تمام جامعه را اصال  ینیم 

خیععععر تععععو بععععه تنهععععایی نمععععی تععععوانی و مععععن هععععم بععععه تنهععععایی نمیتوانم،بل ععععه همععععه ی مععععا بععععا هععععم 

میتعععععععوانیم در سعععععععاخت جامععععععععه ای یام ،جامععععععععه ای هم عععععععام و هم عععععععار و جامععععععععه ای یعععععععه رحعععععععم 

سعععععارنده ای ایفعععععا ینعععععیم .بیاییعععععد ببینعععععیم یعععععه چ ونعععععه ایعععععن و یعععععفقت در آن وجعععععود دایعععععته بایعععععد،نق  

یععععععار مم ععععععن اسععععععت تحقه رویاهععععععا و بلنععععععد  ععععععرواری هععععععا بععععععر ویرانععععععه هععععععای هععععععر ملتی،نیارمنععععععد 

مععععععرور رمععععععان اسععععععت، روهی آن را امععععععری سععععععخت و دیععععععوار تلقععععععی یععععععرده و  روهععععععی دی ععععععر آن 

سعععععت یارت.بعععععه را اهعععععداری واال  لمعععععداد معععععی نماینعععععد یعععععه بایعععععد بعععععه هعععععر وسعععععیله ی مم عععععن بعععععدانها د

دنیعععععععای اطرارمعععععععان ن عععععععاهی بیندارید:تقلب،سر ت،ضعععععععایعات و  عععععععن مانعععععععده هعععععععایی در میانعععععععه ی 

راه هععععا و خیانععععت،این هععععا خیلععععی عجیععععب نیسععععت بل ععععه عجیععععب ایععععن اسععععت یععععه هععععر یععععن خععععود را 

ار ایعععععن امعععععور مبعععععرا و  عععععاا معععععی دانعععععد و بعععععا اسعععععتهراءمی  وییعععععد:ا ر معععععن خعععععودم را توییعععععر دهعععععم 

رد !چنین ارعععععرادی هعععععر چیعععععر برر عععععی را یوچعععععک یعععععمرده و بعععععه آیعععععا جامععععععه توییعععععر خواهعععععد یععععع

آن اهمیععععععععت نمععععععععی دهنععععععععد.آن هععععععععا ایخاصععععععععی هسععععععععتند در  ایععععععععت آراسععععععععت ی و بععععععععا منرلععععععععت و 

مقامهعععععای ععععععالی آن هعععععا در  عععععاهر ار تمعععععامی معععععردم بهترنعععععد،اما در بعععععاطن آلعععععوده تعععععر ار آیعععععوا  

و رریععععععب  هععععععای ینععععععار خیابععععععان هسععععععتند،در معععععععامالت رسععععععمی و نیععععععر در یارهاییععععععان بععععععه تقلععععععب

میععععععععوولند.به آن چععععععععه یععععععععه در اطراریععععععععان وجععععععععود دارد دسععععععععتبرد مععععععععی رننععععععععد و رررندانیععععععععان 

جععععععاری می ننععععععد.تمام امععععععور ار ن ععععععر اییععععععان مهععععععم  سععععععخنانی بععععععی ادبانععععععه و رییععععععک بععععععر ربععععععان

نیسعععععت در ن ععععععر اییععععععان مهععععععم ایععععععن اسععععععت یععععععه در مقابعععععع  مععععععردم بایععععععد آراسععععععته و یععععععیک جلععععععوه 

.بعد ار ایعععععن هعععععا دی عععععر چعععععه چیعععععری مهعععععم اسعععععت به نمعععععوده و اتومبیلیعععععان تمیعععععر و درخیعععععان بایعععععد

ن ریعععععان هعععععیچ چیعععععر دی عععععری  یعععععر ار ایعععععن هعععععا مهعععععم نیسعععععت.دردناا تعععععر ایعععععن یعععععه تمعععععامی ایعععععن 
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امععععععور در ن ععععععر چنععععععین ارععععععرادی یععععععامال عععععععادی و راحععععععت اسععععععت.ا ر  ییععععععنهاد توییععععععر و ررعععععع  

 سعععععععععمت یعععععععععوچ ی ار میععععععععع الت جامععععععععععه را بعععععععععه آن بعععععععععدهی،مم ن اسعععععععععت  بعععععععععو  یعععععععععرده و 

توییععععععر چنععععععین وضعععععععیتی بسععععععیار آسععععععان اسععععععت.اما چ ونععععععه مم ععععععن اسععععععت یععععععه  ب ویند:اصععععععال  و

معععععا بتعععععوانیم جامععععععه را توییعععععر دهعععععیم،در حعععععالی یعععععه  سعععععمت اع عععععم جعععععوامعی یعععععه معععععا در آن هعععععا 

رنعععععد ی معععععی ینعععععیم وضععععععیتی ایعععععن چنعععععین دارنعععععد ! ن چعععععاره چیسعععععت و معععععا چ ونعععععه معععععی تعععععوانیم 

 ده اند را برداریم این وضعیت را توییر  دهیم یا مصیبت هایی یه بر ما  لبه یر

 عملکرد و دیدگاه من جهان را متغیر می سازد!

 چرا این گونه منفی نگر باشم؟

خواننععععععده ی عریععععععر! متعهععععععد و سععععععارنده بععععععودن  واعععععععد و  ععععععوانینی دارد یععععععه بایععععععد بععععععدانها 

عمعععع  نمعععععود،و هعععععیچ  عععععاه نبایعععععد تصعععععور یعععععرد یعععععه تعهعععععد و مسععععع ولیت در تهعععععور و جسعععععارت،و یعععععا 

ررتعععععه اسعععععت. بل عععععه متعهعععععد و سعععععارنده بعععععودن ایعععععن اسعععععت یعععععه بعععععا یعععععجاعت بعععععدون حعععععدود  عععععرار  

ح معععععت و عقععععع   در امعععععور توییعععععر ایجعععععاد ینی توییعععععر ار بعععععدی بعععععه سعععععوی نی عععععی و بهتعععععر بعععععودن 

و ار آن جععععععا بععععععه سععععععوی نی ععععععی و بهتععععععر بععععععودن و ار آن جععععععا بععععععه سععععععوی بهتععععععرین هععععععا. خداونععععععد 

 متعا  می ررماید:

  1«.اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ اْدُع  ِلَى َسبِیِل َربَِّک بِاْلِحْکَمِة َو »

 

 ییبه راه  رورد ارت با ح مت و  ند یهایآ  سندیده رراخوانآآ.

آری،سعععععععارند ی بعععععععا ح معععععععت و عقععععععع  صعععععععورت معععععععی  یرد،نعععععععه بعععععععا یعععععععیوه هعععععععای دور ار 

 منطه و مهربانی.

 به ادامه آیه بن رید یه می ررماید:
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َو ََْعلَُم بَِمْن َضلِّ َعْن َسبِیِلِه َو ُهَو ََْعلَُم َو َجاِدْلُهْم بِالِّتِد ِهَد ََْحَسُن  ِنِّ َربَِّک هُ »

 «بِاْلُمْهتَِدینَ 

ییو بعععععععععا آنعععععععععان بعععععععععه یعععععععععیوه ای یعععععععععه بهتعععععععععر اسعععععععععت مجادلعععععععععه یو مقابلعععععععععهآین،چرا یعععععععععه 

 رورد ععععععارت دانععععععاتر اسععععععت یععععععه چععععععه یسععععععانی ار راه او بععععععه در ارتععععععاده انععععععد و هععععععم او بععععععه راه 

 یارت ان داناتر استآآ.

خوووووووواهیم بوووووووه وسووووووویله آن دیگوووووووران را بوووووووه اصوووووووالح فووووووورا آری! شووووووویوه ای کوووووووه موووووووا می

 بدان توجه کافی را داشته باشیم. خوانیم، بسیار مهم است، و باید

مععععععا میخععععععواهیم یععععععه توییععععععر دهععععععیم و متعهععععععد و سععععععارنده بایععععععیم، چععععععرا یععععععه در هععععععر  ویععععععه 

میععععع الت و بعععععدبختی هعععععا، جامععععععه ی معععععارا رعععععرا  ررتعععععه اسعععععت  ا عععععر تمعععععامی ارعععععراد جامععععععه در 

ن ننعععععد، و ا عععععر یعععععما بعععععا محار عععععت ار رررنعععععدان خعععععود در ایعععععن راه بعععععه یعععععاری  ایعععععن یعععععار یعععععریت

جامعععععه نیععععتابید، چ ونععععه میخواهیععععد آنععععان را بععععه چنععععین توییععععری رععععرا خوانیععععد  بععععه همععععین خععععاطر 

مععععععن در جای ععععععاهی نیسععععععتم یععععععه بتععععععوانم جهععععععان را »مععععععا میخععععععواهیم تععععععوجی  منفععععععی ن رانععععععه ی 

الش مووووووا جهووووووان کووووووامال دگرگووووووون آری، بووووووا توووووو»را رهععععععا سععععععاخته و ب ععععععوییم:« د ر ععععععون سععععععارم

 «.خواهد شد

 

بععععععاور ینیععععععد یععععععه ارععععععراد ریععععععادی در توییععععععر وضعععععععیت مععععععودر خواهنععععععد بععععععود، بععععععه ویعععععع ه 

جوانعععععانی یعععععه راه  عععععایی را  عععععی   ررتعععععه انعععععد تعععععا بتواننعععععد بعععععه  لعععععه هعععععای عفعععععاد و خوییعععععتنداری 

بهتوووووورین و کاموووووول توووووورین راه بوووووورای رسوووووویدن بووووووه اوج تعهوووووود و برسععععععند. هر ععععععر درنعععععع  ن نیععععععد، 

تععععععال  ینیععععععد آنچععععععه را یععععععه در وجععععععود خععععععود  گی، راه دیوووووون و شووووووریعت خداونوووووودی اسووووووت.سووووووازند

داریعععععد توییعععععر دهیعععععد، تعععععا خداونعععععد هعععععم مصعععععایب و انعععععدوه هعععععارا ار یعععععما دور ینعععععد. سعععععارند ی و 

 ویععععععایی جامعععععععه در  ععععععرو تععععععال  و رعالیععععععت تععععععو اسععععععت. و آن  ععععععاه یععععععه در خععععععود توییععععععر ایجععععععاد 

ور ار هععععععوا و هععععععون خواهععععععد بععععععود. یععععععردی رنععععععد ی ات  ععععععر ار عععععععرت و سععععععرارراری و بععععععه د

 خداوند متعا  می ررماید:
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َ َشِدیدُ اْلِعقَابِ » ة  َو اْعلَُموا ََنِّ للاِّ َو اتِّقُوا فِتْنَة  الَ تُِصیبَنِّ الِِّذیَن َظلَُموا ِمْنُکْم َخاصِّ

.»1  

و ار رتنععععععه ای یععععععهیچون در یععععععردآ رقععععععط بععععععه سععععععتم یارانتععععععان نمععععععی رسععععععدی و دامن یععععععر »

 «.آ  روا ینید، و بدانید یه خداوند سخت ییفر استهم ان می یود

ایعععععن رتنعععععه و عععععع اب یعععععه  عععععرآن آن را بیعععععان معععععی ینعععععد بعععععرای چعععععه یسعععععانی اسعععععت  بعععععرای 

خععععود سععععتم روا دایععععته  آنععععان یععععه بععععا تبعیععععت ار یععععهوت هععععا و مخالفععععت بععععا اوامععععر الهععععی بععععر نفععععن

 اند.

م عریعععععععران! آیعععععععا رمعععععععان آن رعععععععرا نرسعععععععیده اسعععععععت یعععععععه آنچعععععععه را در وجعععععععود خعععععععود داریععععععع

د ر ععععون سععععاریم  مععععن نمععععی دانععععم یععععه چععععه چیععععری مععععان  ایجععععاد ایععععن توییععععر اسععععت  م ععععر هریععععدام 

ار معععععا در طلعععععب سععععععادت خعععععود و جامععععععه ی اسعععععالمیمان نیسعععععتیم  البتعععععه یعععععه چنعععععین اسعععععت   عععععن 

ا ععععر ایععععن دیععععن متضععععمن سعععععادت دنیععععا و آخععععرت ماسععععت، دی ععععر منت ععععر چععععه چیععععری هسععععتیم  بععععه 

 خدا سو ند من صدای ت  

یععععععنوم یععععععه در آرروی ایجععععععاد توییععععععر هسععععععتند  امععععععا آن هععععععا نیارمنععععععد   لععععععب هععععععایی را مععععععی

ت یععععه  عععععاه هعععععایی هسعععععتند، آن هععععا در انت عععععار یسعععععانی هسعععععتند یععععه دسعععععت هاییعععععان را  ررتعععععه و بعععععه 

راه اصععععال  و توییععععر راهنمععععایی ینععععد. بیاییععععد تععععا در تحقععععه ایععععن مهععععم هععععم دی ععععر را یععععاری ینععععیم، 

 ا یععععععرد و ار چن ععععععا  جنعععععع  هععععععا وتععععععا یععععععاید آرامعععععع  و یععععععادی بععععععار دی ععععععر رنععععععد ی مععععععا را رر

 تباهی ها رهایی یابیم.

پووووووواداش هرکووووووودام از شوووووووما معوووووووادل پووووووواداش پنجووووووواه نفووووووور از یووووووواران رسوووووووول خووووووودا )ص( 

 است!

 یعععععععامبر اسعععععععالم ی آ همعععععععراه تععععععععدادی ار یعععععععاران  بعععععععه  برسعععععععتانی وارد یعععععععد و ررمعععععععود: 

نیعععععر بعععععه سعععععالم بعععععر یعععععما ای سعععععاینان سعععععررمین م منعععععان، و آن  عععععاه یعععععه خداونعععععد اراده ینعععععد معععععا »

یاصععععععحابآ « یععععععما می یونععععععدیم  یلععععععی نآ آررومنععععععدم یععععععه برادرانمععععععان را یدر ایععععععن دنیععععععاآ ببینععععععیم

ای رسععععععو  خععععععدا! م ععععععر مععععععا بععععععرادران یععععععما نیسععععععتیم   یععععععامبر ی آ ررمععععععود: یخیععععععرآ » فتنععععععد: 
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امععععده انععععد و بل ععععه یععععما یععععاران مععععن هسععععتید و بععععرادران مععععا یسععععانی هسععععتند یععععه هنععععور بععععه دنیععععا نی

 1«.بعد ار یما می آیند

 ععععععن ار یععععععما رور ععععععار »در روایععععععت دی ععععععری آمععععععده اسععععععت یععععععه  یععععععامبر ی آ ررمععععععود: 

صععععععبر رععععععرا خواهععععععد رسععععععید و در آن هن ععععععام یععععععخ  بردبععععععار یدر ن هععععععداری ار دیععععععنآ همچععععععون 

یسععععععععی اسععععععععت یععععععععه ر ععععععععا  ارروختععععععععه ای را یدر دسععععععععت خععععععععودآ ن ععععععععه دارد، در آن رور ععععععععار 

،  فتععععه «اه نفععععر اسععععت ععععادا  یسععععی یععععه یبععععه دسععععتورات دینععععیآ عمعععع  نمایععععد همچععععون  ععععادا   نجعععع

یعععععد: ای رسعععععو  خعععععدا! همچعععععون  عععععادا   نجعععععاه نفعععععر ار معععععا یعععععا  نجعععععاه نفعععععر ار خودیعععععان   یعععععامبر 

 2«.همچون  ادا   نجاه نفر ار یما»ی آ ررمود: 

خعععععدایا! ایععععععن سععععععخن چقععععععدر بععععععا یعععععع وه و لعععععع ت بخعععععع  اسععععععت! آیععععععا اینععععععون هععععععم می ععععععویی: 

د خععععععواهی را ار میععععععان بیاییععععععد تععععععا خععععععو« ایجععععععاد توییععععععر، مسعععععع ولیت مععععععن بععععععه تنهععععععایی نیسععععععت »

بععععرداریم، بیاییععععد تععععا بععععا دیععععدی یععععجاعانه بععععه وا عیععععت هععععای اطععععراد خععععود بن ععععریم  بیاییععععد تععععا بععععه 

مسعععععا   امعععععت اسعععععالمی توجعععععه ینعععععیم و چیرهعععععایی را یعععععه باعععععع  تبعععععاهی و حقعععععارت معععععا یعععععده انعععععد، 

 داده و ار  ی   ای خود برداریم. مورد بررسی  رار

 شوند، تباهی و نابودی حتمی است طآن گاه که بدکاران بر نیکو کاران مسل

 فعععععت: بعععععه  یعععععامبر  -رضعععععی هللا عنهعععععا-امعععععام مسعععععلم روایعععععت یعععععرده یعععععه ام المععععع منین عاییعععععه 

ایععععرم ی آ  فععععتم: ای رسععععو  خععععدا! آیععععا مععععا یبععععر ادععععر  نععععاهآ هععععالا مییععععویم در حععععالی یععععه نی ععععو 

 یاران در میان ما بایند 

 3«.ان یوداه یه  ناه و  لیدی رراوبله، آن  » یامبر ی آ ررمود: 

در روایععععععت دی ععععععری آمععععععده اسععععععت یععععععه خداونععععععد ی آ بععععععه جبر یعععععع  ی آ دسععععععتور داد یععععععه 

یعععععهری را یبعععععا رعععععرو بعععععردن در رمعععععینآ نعععععابود ینعععععد  جبر یععععع  ی آ ععععععری یعععععرد: خعععععدایا رعععععالن 

بنععععده ی تععععو یععععه همععععواره در ریععععو  و سععععجود تععععو اسععععت در آن یععععهر رنععععد ی مععععی ینععععد  خداونععععد 

جبر یععععععععع  ی آ « ابتعععععععععدا او را نعععععععععابود یعععععععععنآای جبر یععععععععع ، ار او یعععععععععرو  یعععععععععن یو »ررمعععععععععود: 

او روری بععععععه خععععععاطر مععععععن صععععععورت  »ررمععععععود:  رورد ععععععارا! چععععععرا ! خداونععععععد متعععععععا  ررمععععععود: 

                                                                 
 583مسلم: 1
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  یعنععععععععی حتععععععععی بععععععععه خععععععععاطر مععععععععن ی بععععععععار ار اعمععععععععا  «را یار  ناه ععععععععارانآ در هععععععععم ن یععععععععید

  ناه اران خیم ین نید.

وهعععععی خعععععدایا! چعععععرا این ونعععععه اسعععععت  ریعععععرا هر عععععاه آتععععع  رتنعععععه یععععععله ور یعععععود، رقعععععط  ر

ی ناه عععععارانآ را در بعععععر نمی یعععععرد، بل عععععه همعععععه معععععردم را رعععععرا می یعععععرد، بعععععه همعععععین دلیععععع  هر عععععاه 

معععععا  صعععععد ایجعععععاد توییعععععر ندایعععععته بایعععععیم و آتععععع  رتنعععععه رویعععععن یعععععود، همعععععه معععععا ار بعععععین خواهعععععد 

 ررت.

بععععععرای این ععععععه مععععععا همععععععواره متعهععععععد و سععععععارنده بایععععععیم، بایععععععد اتحععععععاد را یعععععععار و هععععععدد 

نعععععیم، نعععععه ررد رایعععععی و تفر عععععه را. متعهعععععد و سعععععارنده بعععععودن اصعععععلی جامععععععه ی اسعععععالمی  لمعععععداد ی

ایعععععن نیسععععععت یععععععه تمععععععام عمععععععر را در مسععععععاجد معت ععععععد بمععععععانیم و ب ععععععوییم: توییععععععر دادن خععععععارد ار 

مسعععععع ولیت ماسععععععت. مععععععن ار یععععععما بععععععرادران عریععععععر مععععععی خععععععواهم یععععععه دینمععععععان را بععععععه خععععععوبی 

رده و بفهمعععععیم، معععععدت محعععععدودی را معت عععععد بایعععععیم و سععععع ن بعععععه  ویعععععه  ویعععععه ی جهعععععان سعععععفر یععععع

بعععععا ح معععععت و موع عععععه ی نی عععععو، دی عععععران را بعععععه سعععععوی دیعععععن خعععععدا صعععععدا بعععععرنیم. معععععردم را بعععععه 

تععععععرا ریععععععتی هععععععا رععععععرا خوانیععععععد، و آنععععععان را بععععععه یععععععهادت و بعععععع   جععععععان و مععععععا  در راه خععععععدا 

دعععععوت ینیععععد. هم ععععان را بععععه اعععععتال بخیععععیدن بععععه مقععععام امععععت اسععععالمی رععععرا خوانیععععد، تععععا عععععرت و 

سعععععخن امیعععععر المععععع منین عمعععععر بعععععن خطعععععاب یریآ را  یرامعععععت   یعععععته ی اسعععععالم را بعععععار یعععععابیم.

هعععععر سعععععررمین آبعععععادی بعععععه رودی ویعععععران خواهعععععد »آویعععععره ی  عععععو  خعععععود ینیعععععد یعععععه معععععی  فعععععت: 

آن  عععععععاه یعععععععه بعععععععدیاران آن سعععععععررمین بعععععععر »،  فتنعععععععد: چعععععععه و عععععععت و چ ونعععععععه   فعععععععت: «یعععععععد

 «.نی ویاران آن ها برتری یارته و مسلط یوند

نهعععععانی انجعععععام یعععععود رقعععععط بعععععه انجعععععام و تعععععی یعععععه  نعععععاه  》چنعععععین ررمعععععوده اسعععععت: اییعععععان هم

رسعععععد، امعععععا ا عععععر آیععععع ارا انجعععععام یعععععود و معععععردم بعععععرای ار بعععععین بعععععردن آن ی آن ضعععععرر میدهنعععععده

. بععععععععععه ایععععععععععن سععععععععععخن 《بیننععععععععععدی مععععععععععردم ار آن ضععععععععععرر مییععععععععععاری انجععععععععععام ندهنععععععععععد همععععععععععه

 سععععععم بعععععه آن یعععععن یععععععه جعععععانم در دسععععععت  》: ررمایعععععدسعععععلم ن عععععاه یععععععن یعععععه میوعلیههللاصلی یامبر

دهیععععععد یععععععا بععععععه رودی خداونععععععد، بععععععه معععععععرود و نهععععععی ار من ععععععر را انجععععععام می اوسععععععت، یععععععا امععععععر

ییفعععععری را بعععععر یعععععما نعععععار  خواهعععععد یعععععرد یعععععه ا عععععر بعععععرای درععععع  آن دععععععا ینیعععععد، اجابعععععت نخواهعععععد 
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ی ایععععععن  ععععععدر سععععععهم ین و ت ععععععان دهنععععععده اسععععععت! مععععععا در سععععععایهخععععععدایا! ایععععععن سععععععخن چه  1.《یععععععد

یتی نعععععداریم  آری، و تعععععی ینیم، آیعععععا امعععععرور نسعععععبت بعععععه خعععععدا چنعععععین وضععععععوا عیعععععت رنعععععد ی معععععی

 عععععععوییم: خداونعععععععد دعاهعععععععای معععععععا را ینیم میرا میعععععععاهده نمعععععععیینیم و اجابعععععععت آنیعععععععه دععععععععا معععععععی

 ععععععدر بار اسععععععت  و چه ععععععدر تنسععععععدینععععععد  ععععععن بهتععععععر اسععععععت یععععععه دعععععععا ن نععععععیم! چهمسععععععتجاب نمی

نایععععع یبا هسعععععتیم  معععععا هعععععیچ راهعععععی نعععععداریم جعععععر توبعععععه و رجعععععو  بعععععه سعععععوی خداونعععععد عروجععععع  و 

دععععععا بعععععا یقعععععین و اطمینعععععان  بایعععععد یعععععه خداونعععععد دعاهعععععای معععععا را اجابعععععت  ها وصعععععبر بعععععر مصعععععیبت

 نموده و ما را ار تن ناها و می الت رهایی بخید.

خوانوووووود، نووووووه بووووووه ها  را بووووووه وحوووووودت و یکپووووووارچگی فوووووورا میای بوووووورادران، اسووووووالم انسووووووان

بخ  را اجابعععععععت ینعععععععیم و بعععععععه اح عععععععام و بیاییعععععععد تعععععععا ایعععععععن نعععععععدای سععععععععادت تفرقوووووووه و فردگرایوووووووی.

 عم  نماییم. دستورات 

 کدام تغییر زودتر باید انجام شود؟

َ اَل یُغَیِّووووووُر َمووووووا بِقَووووووْوم  َحتِّووووووىَٰ یُغَیِّووووووُروا َمووووووا بِأَْنفُِسووووووِهْم   »بععععععه ایععععععن آیععععععه ن ععععععاه ینیععععععد:  «  ِنِّ للاِّ

یعععععود یعععععه در ایعععععن آیعععععه دو توییعععععر  یعععععر یعععععده اسعععععت: توییعععععر ار جانعععععب معععععا و توییعععععری ه می عععععمالح

م ی بعععععا توجعععععه بعععععه ترتیعععععب  ار سعععععوی  رورد عععععار. یعععععدام توییعععععر بایعععععد رودتعععععر انجعععععام یعععععود  طبیعتعععععا

 یعععععر یعععععده در آیعععععه آ توییعععععر معععععا بایعععععد رودتعععععر انجعععععام یعععععود و اصعععععال  حعععععا  یعععععخ ، اصعععععال  

تغییووووور در  عععععوییم: جامععععععه را بعععععه دنبعععععا  دارد. بعععععر اسعععععان همعععععین  ضعععععیه منطقعععععی اسعععععت یعععععه می

ییوووووور شووووووما منجوووووور ذات شووووووما و تغییوووووور در رفتارهایتووووووان، قسوووووومتی از تغییوووووور جامعووووووه اسووووووت، و تغ

 شود.به تغییر بخشی از جامعه می

ایععععععد  یعععععععما در آیععععععا اهمیععععععت خعععععععود را بععععععه عنعععععععوان ی ععععععی ار اعضععععععای جامععععععععه درا یرده

 نابودی و تباهی جامعه، یا توییر و اصال  آن سهیم هستید.

ن عععععری را رهعععععا یعععععرده و حعععععا  خعععععود را توییعععععر تعععععو را بعععععه خعععععدا، تعععععنخیر ن عععععن  بیعععععا تعععععا منفد

ایم، د ر عععععون هایمان در جامععععععه ایجعععععاد یعععععردهچعععععه را یعععععه معععععا بعععععا دسعععععتآندهعععععیم، تعععععا خداونعععععد هعععععم 

 ر اسععععععت، و بععععععه سععععععارد و ار تبععععععاهی و نععععععابودی رهععععععایی یععععععابیم. خداونععععععد یععععععردار مععععععا را ن ععععععاره
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خواهععععععد یععععععه ار او یععععععرم دایععععععته بایععععععیم و ار دسععععععتورات او سععععععر یچی همععععععین خععععععاطر ار مععععععا می

 ن نیم.

سعععععععلم بعععععععه د عععععععت معععععععورد تنمععععععع  وعلیههللایصلتعهعععععععد و سعععععععارند ی را در ایعععععععن حعععععععدی   یامبر

د عععععع  یسععععععی یععععععه در ا امععععععه 》ررمایععععععد:  ععععععرار دهیععععععد یععععععه می یویععععععد ی و ی حععععععدود خداونععععععدی میم 

نمایعععععععدآ و آن یسعععععععی یعععععععه مقعععععععررات خداونععععععععدی را امعععععععر بعععععععه مععععععععرود و نهعععععععی ار من ععععععععر می

ینععععد، همچععععون یسععععی اسععععت یععععه همععععراه  روهععععی بععععر یععععک ییععععتی سععععوار یععععده اسععععت مراعععععات می

 یرنعععععد. ا عععععر دن  روهعععععی در  سعععععمت بعععععاال و  روهعععععی در  سعععععمت  عععععایین  عععععرار میو بعععععا  رععععععه ر

یآ طلعععععب آب، ییعععععتی را سعععععورا  آنعععععان یعععععه در  سعععععمت  عععععایین ییعععععتی سععععع ونت دارنعععععد بعععععه یبهانعععععه

یععععرده و ب وینععععد: ا ععععر معععععا در ایععععن  سععععمت ی  عععععایینآ  ععععرر یععععویم بععععه آنعععععان یععععه در  سععععمت بعععععاال 

بعععععاال  عععععرار دارنعععععد بعععععه موضعععععو  رسعععععد   عععععن ا عععععر آنعععععان یعععععه در  سعععععمت هسعععععتند ضعععععرری نمی

یععععوند  ولععععی ا ععععر آنععععان مععععان  یععععار توجععععه ن ننععععد و هععععیچ یععععاری انجععععام ندهنععععد، هم ععععی  ععععرر می

 1.《یابندتخریب ینند ان یوند هم ی نجات می

سععععععلم بععععععرای مععععععا بیعععععان یععععععرده، ایععععععن اسععععععت وعلیههللامن عععععور ار ایععععععن تمدیعععععع  یعععععه  یامبرصلی

آن و هعععععالا تمعععععامی سرنیعععععینان اسعععععت. یعععععه  یامعععععد سعععععری  سعععععورا  نمعععععودن ییعععععتی،  عععععرر یعععععدن 

یعععععود یعععععه  یامعععععد نعععععابودی جامععععععه بعععععا  نعععععاه در ایعععععن جعععععا من عععععور ار تمدیععععع ، یعععععامالم آیععععع ار می

تر و یععععععدیدتر ار هععععععالا سرنیععععععینان ییععععععتی اسععععععت  ارععععععراد آن ی بععععععه نسععععععبت وسعععععععت آنآ سععععععری 

یعععععود ععععععدم رعایعععععت  عععععوانین و اح عععععام الهعععععی ار ا عععععر چعععععه نتعععععای  آن طعععععی چنعععععد سعععععا  احسعععععان می

ی ارعععععراد جامععععععه خواهعععععد یعععععد. ایعععععن ن تعععععه را بعععععه ای  ناه عععععار موجعععععب نعععععابودی همعععععهععععععدهجانعععععب 

هایمععععععان دچععععععار تبععععععاهی د ععععععت بایععععععد درا یععععععرد یععععععه ا ععععععر مععععععا جامعععععععه را بععععععا ایععععععتباهات و  فلت

ایم. های بععععععدیآ را هعععععم بعععععه نعععععابودی ییعععععانده معععععان نسععععع  بععععععدی و نسععععع نمعععععوده و  عععععرر ینعععععیم، بی

بایععععععید یععععععه دچععععععار تبععععععاهی ناآ اهانععععععه نیععععععویم و   ععععععن یععععععما را بععععععه خععععععدا، ای عریععععععران! موا ععععععب

 های بعد را هم رراهم ن نیم.موجبات هالا نس 
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 هایی جاودان از احساس مسؤویت و سازندگی در قرآن کریمنمونه

 م مند ار  وم ررعون: ررعون  فت:

َل ِدیوووووونَكُ  » ْم ََْو ََْن یُْظِهووووووَر فِوووووود َذُرونِوووووود ََْقتُووووووْل ُموَسووووووىَٰ َوْلیَووووووْدُع َربِّووووووهُ َ  ِنِّوووووود َََخوووووواُف ََْن یُبَووووووّدِ

َْرِض اْلفََسادَ  ًْ  1«.ا

مععععععععرا ب  اریععععععععد تععععععععا موسععععععععی را ب یععععععععم و او  رورد ععععععععار  را بخوانععععععععد، چععععععععه مععععععععن 》

 .《ترسم دین یما را توییر دهد، یا در این سررمین رتنه و رساد آی ار یندمی

 ی ی ار ا وام ررعون یه  نهانی ایمان آورده بود،  فت:

ُ  ََتَْقتُلُوَن َرُجال  »  ۲«.ََْن یَقُوَل َربَِّد للاِّ

 ویعععععد  رورد عععععار مععععععن خواهیعععععد معععععردی را ب یعععععید ی بعععععه خعععععاطر ایعععععن آ یعععععه میآیعععععا می》

 《خداوند است 

 رساند: ونه به  ایان میو ح ایت او را این

« ِ  ٣«.فََستَْذُكُروَن َما ََقُوُل لَُكْم ۚ َوَُفَّوُِض ََْمِري  ِلَى للاِّ

 عععععویم بعععععه یعععععاد آوریعععععد، و یعععععارم را بعععععه ینعععععکآ بعععععه یعععععما میچعععععه یاو رود بایعععععد یعععععه آن》

 《ینمخدا وا  ار می

چععععععه یععععععه داری، آری،  وریتیوسععععععم و سععععععارند ی ایععععععن چنععععععین اسععععععت یععععععه  ععععععن ار توییععععععر آن

یععععععار خععععععود را بععععععه خداونععععععد وا عععععع ار نمععععععایی و خععععععودت را یععععععامالم تسععععععلیم خواسععععععت او ینععععععی، و 

  ونه محقه ید:ی آن این اه نتیجهآن

«  ُ  ٤«. َسیِّئَاِت َما َمَكُروا فََوقَاهُ للاِّ
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ورریدنععععععععععد در امععععععععععان  ععععععععععن خداونععععععععععد او را ار عوا ععععععععععب سععععععععععوء نیرن ععععععععععی یععععععععععه می》

 . 《دایت

 ررماید:به این آیه بن ر یه می

« َ یِّوووووووة  ِضوووووووعَاف ا َخوووووووافُوا َعلَوووووووْیِهْم فَْلیَتِّقُووووووووا للاِّ َوْلوووووویَْخَش الِّوووووووِذیَن لَوووووووْو تََرُكووووووووا ِموووووووْن َخْلِفِهووووووْم ذُّرِ

 1«.وا قَْوال  َسِدید ا َوْلیَقُولُ 

ععععععرد و نععععععاتوان ار خععععععود بععععععا ی   ارنععععععد 》 و یسععععععانی یععععععه ا ععععععر ی در  رنععععععدآ رررنععععععدانی خل

بعععععرای اییعععععان ن راننعععععد، بایعععععد یعععععه بترسعععععند و یدر یعععععار دی عععععران هعععععمآ ار خداونعععععد  عععععروا یننعععععد و 

 .《سنجیده سخن ب ویند

 تعهدوسارند ی 

یعععععععه خداونعععععععد رنعععععععده یعععععععا دی عععععععر همچنعععععععان دریاررررنعععععععدانت همچنعععععععان میترسعععععععی درحالی آ

 و ایداراست.

خداونعععععد بعععععرای ：بعععععه معععععومنی بن عععععر یعععععه درسعععععوره ی ییعععععن آح ایعععععت او  یعععععر یعععععده اسعععععت

نعععععععان درمقابععععععع  ان دوررسعععععععتاده تسعععععععلیم نیعععععععده آ یت معععععععردم یعععععععهری دو یعععععععامبر روانعععععععه یعععععععردهعععععععدا

 نان ررستاد آوت بر یردندو خداوند سومین رسو  خود را به سوی 

ْزنَا بِثَاِلم  فَقَالُوا  ِنِّا  ِلَْیُکْم ُمْرَسلُونَ  ِْذ ََْرَسْلنَا  ِلَْیِهُم اثْنَیْ »  ۲«.ِن فََکذِّبُوُهَما فَعَزِّ

ییان ععععععععععاه یععععععععععه بععععععععععه نععععععععععرد انععععععععععان دوتععععععععععن راررسععععععععععتادیم وانععععععععععان ان دو را درو  ععععععععععو 

یمردند،سعععععع ن یجانععععععب آ انععععععان را یباررسععععععتادن آ سععععععومین رععععععرد اسععععععتوار دایععععععتیم ان اه یهم ععععععی 

 تاده یده ایمآآ.یما به رسالت ررسآ  فتند ما بسوی 

 ：وهن ام ی نجه سومین  یامبر مردی به درا  اراوبرخاست
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  1«.َو َجاَء ِمْن ََْقَصى اْلَمِدینَِة َرُجٌل یَْسعَى قَاَل یَا قَْوِم اتِّبِعُوا اْلُمْرَسِلینَ »

ای  عععععععععوم معععععععععن ارررسعععععععععتاد ان ：یومعععععععععردی ار دور دسعععععععععت یهریعععععععععتابان امعععععععععد و فعععععععععت

 خداوند  یروی ینید آ.

تیجعععععه معععععی  یعععععریم یعععععه هعععععدایت یعععععردن بعععععه سعععععوی راه راسعععععت ودیعععععن خداونعععععد ارایعععععن ایعععععه ن

رقعععععط و یفعععععه ی  یعععععامبران نیسعععععت بل عععععه مسعععععولیت همعععععه ی معععععا مسعععععلمانان اسعععععت،ان معععععر در ادامعععععه 

 ：به  وم خود  فت

د ( َو َما ِلَد الَ ََْعبُُد الِِّذي فََطَرنِ ۲1) اتِّبِعُوا َمْن الَ یَْسأَلُُکْم ََْجرا  َو ُهْم ُمْهتَُدونَ »

ُن بُِضّر  الَ تُْغِن َعنِّد ۲۲) َو  ِلَْیِه تُْرَجعُونَ  ْحمَٰ ِِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهة   ِْن یُِرْدِن الرِّ ( ََ ََت

  ۲«.(۲٣) َشفَاَعتُُهْم َشْیئا  َو الَ یُْنِقذُونِ 

یواریسععععععانی یععععععه اریععععععما  ادایععععععی نمیخواهنععععععد و خععععععود ره یارتععععععه انععععععد  یععععععروی ینیععععععد ومععععععرا 

را ارریععععععده ن رسععععععتم،حا  ان ععععععه یععععععما هععععععم بسععععععوی او بار ردانععععععده مععععععی نرسععععععی یسععععععی را یععععععه معععععع

یعععععوید ایعععععا بجعععععای او خعععععدا یعععععانی را  رسعععععت   یعععععرم یعععععه ا عععععر خعععععدای رحمعععععان بالیعععععی درحعععععه معععععن 

 ی ندهد ونتواند مرا نجات دهند.آ.اراده یند یفاعت اییان مرا سود

 اری ایمعععععان ویقعععععین بعععععه خداونعععععد عروجععععع  این ونعععععه اسعععععت و ایعععععن تعهعععععد ومسعععععولیت  ععععع یری

بعععععوده یعععععه خداونعععععد ایعععععین وملعععععت اسعععععالمی را  عععععی  ارحضعععععرت محمعععععد صععععع  هللا علیعععععه وسعععععالم و 

 ان ب عرت وسرارراری رسانده است.  ن ار وی به وسیله ی امدن

 نمونه های دیگر درمیان موجودات غیر انسان.

   فََمَکوووووَم َغْیوووووَر بَِعیووووود  فَقَووووواَل َََحْطوووووُت بَِموووووا لَوووووْم تُِحوووووْط بِوووووِه َو ِجئْتُوووووَک ِموووووْن َسوووووبَ »

  ٣«.بِنَبَ   یَِقین  
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معععععن بعععععه ：ن عععععاه یهدهعععععد آمعععععدتی نعععععه چنعععععدان درار در  یبعععععت  درنععععع  یعععععرد سععععع ن امعععععد و فعععععت آ

 .مه اوردآخبری درست  نچیری یه تو به ان ا اهی نیارتی ،ا اه یدم وبرایت ارسب

 ：ن  رنده با ا هارتاسد یرا  روهی را یه خود یاهد ان بوده است ،این ونه بیان می یندآو  

( ۲٣) ء  َو لََها َعْرٌش َعِظیمٌ د َوَجْدُت اْمَرََل  تَْمِلُکُهْم َو َُوتِیَْت ِمْن ُکّلِ َشدْ  ِنِّ »

ِ َو َزیَِّن لَُهمُ الشِّْیَطاُن ََْعَمالَُهْم فََصدُِّهْم  َوَجْدتَُها َو قَْوَمَها یَْسُجُدوَن ِللشِّْمِس ِمْن ُدوِن للاِّ

  1«.(۲٤) ونَ َعِن السِّبِیِل فَُهْم الَ یَْهتَدُ 

معععععععن رنعععععععی رایعععععععارتم یعععععععه برانعععععععان ررمعععععععانروایی می عععععععرد وارهمعععععععه چیعععععععر برخعععععععوردا بعععععععود 

وتختععععععی یعععععع رد دایععععععت او و  ععععععوم  راچنععععععین یععععععارتم یععععععه بجععععععای خداونععععععد بخوریععععععید سععععععجده 

می ردنعععععععد و یعععععععیطان یعععععععارو یرداریعععععععان را درن ریعععععععان اراسعععععععته جلعععععععوه داده بعععععععود و اییعععععععان را 

 یارته نبودند.ار راه راست بار دایته بود وانان ره 

بععععععه تعصععععععب و یععععععرت ایععععععن  رنععععععده بععععععرای دیععععععن خداونععععععدبن ر چ ونععععععه یععععععرا را جرمععععععی 

بعععععرر  محسععععععوب نمععععععوده ودر مقابعععععع  ان  ععععععروه یخوریععععععید  رسععععععت آ بععععععه ا امععععععه ی حجععععععت مععععععی 

 عععععردارد وبعععععا اوردن خیعععععر انهعععععا بعععععرای  یامعععععب  خداونعععععد حضعععععرت سعععععلیمان علیعععععه السعععععالم باعععععع  

 ：دبر رداندن انها بسوی هدایت و ایمان مییو

ِ الِِّذي یُْخِرُج اْلَخبْ » َْرِض َو یَْعلَُم َما تُْخفُوَن َو َما َاَلِّ یَْسُجُدوا ِبِّ ًْ َء فِد السَِّماَواِت َو ا

  ۲«.تُْعِلنُونَ 

چعععععرا سعععععجده ن ننعععععد دربرابعععععر خداونعععععدی یعععععه نهعععععان اسعععععمانها ورمعععععین را ایععععع ار معععععی ینعععععد 

 اند.وانچه  نهان می دارید وانچه ای ار می ینید را می د
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ری ایععععععن اسععععععت  یععععععرت و تعصععععععب بععععععرای دیععععععن  رورد ععععععار بیاییععععععد مععععععاهم ارایععععععن  رنععععععده آ

 چنین  یرتی راآ یاد ب یریم ی

 ：متعهد ومسوول درمقابل همنوعانش ایمورچه

س اسععععع  اری سعععععلیمان علیعععععه السعععععالم رابن عععععر ان عععععاه یعععععه مورچعععععه هعععععا او رابعععععدان رهنمعععععون 

 ：ید دراین ایات تام  ین

َعلَى َواِدي النِّْمِل قَالَْت نَْمَلةٌ َیا ََی َها النِّْمُل اْدُخلُوا َمَساِکَنُکْم الَ یَْحِطَمنُِّکْم َحتِّى  َِذا ََتَْوا »

( فَتََبسَِّم َضاِحکا  ِمْن قَْوِلَها َو قَاَل َرّبِ ََْوِزْعنِد ََْن ََْشُکَر 1٨) ُسلَْیَماُن َو ُجنُوُدهُ َو ُهْم الَ یَْشعُُرونَ 

د ََْنعَْمَت َعَلدِّ َو َعلَى َواِلَديِّ َو ََْن ََْعَمَل َصاِلحا  تَْرَضاهُ َو ََْدِخْلنِد بَِرْحَمتَِک فِد نِْعَمتََک الِّتِ 

اِلِحینَ   1«.( 1٩) ِعبَاِدَک الصِّ

تاانجعععععععععا وه ب وادی معععععععععوران رسعععععععععیدند معععععععععوری ب ربعععععععععان حا   فعععععععععت ای معععععععععوران بعععععععععه 

 اهانععععععه درهععععععم ن وبنععععععد اسععععععلیمان درون خانهایتععععععان برویععععععد یععععععه سععععععلیمان وسعععععع اهیان  یععععععما را ناا

 رورد ععععععارا مععععععرا توریععععععه ده بععععععر نعمتععععععت یععععععه ：خ ارسععععععخن او دهععععععان ب خنععععععده  یععععععود و فععععععت 

بعععععرمن و عععععدرومادرم اررانعععععی دایعععععتی  س اسععععع  ار بایعععععم ویعععععاری نیعععععک یعععععنم یعععععه ان را ب سعععععندی 

ومععععععرا بععععععه رحمتععععععت در رمععععععره ی بنععععععد ان یایسععععععته ات دراور ایععععععا تعهععععععد وسععععععارند ی را درایععععععن 

ینیعععععد اری مورچعععععه ای ایعععععن چنعععععین معععععی خواهعععععد هعععععدایت و رهبعععععری همنوععععععان  جعععععا میعععععاهده معععععی

خعععععود را برعهعععععده ب یعععععرداو بعععععرای هعععععم نوععععععان  ن عععععران اسعععععت وبعععععه تنهعععععایی بعععععه داخععععع  سعععععورا  

نمععععی خیععععرد تععععا خععععود رانجععععات دهععععد بل ععععه در نجععععات هععععم نوعععععان  مععععی یویععععد و تععععی یععععه سععععلیمان 

ی ایععععععن نعمععععععات ا بععععععا اعطععععععاصععععععدای او را مییععععععنود این ونععععععه دعععععععا می ند،سعععععع ان خداونععععععدی را 

 بر من منت نهاد و...

ی موووووا بوووووه ایووووون تعهووووود وسوووووازندگی وابسوووووته اسوووووت تصوووووورکنید کوووووه اگووووور ایووووون حیوووووات جامعوووووه

احسووووواس مسوووووؤلیت درمیوووووان موووووا کوووووامال رسووووووک کنووووود بسووووویاری از مصوووووایب ومشوووووکالت اموووووت موووووا 

 رفع خواهدشد.
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 اند به اسالم ومسلمانان کمک کند مومنی به تنهایی می تو

ن منععععع ر رضعععععی هللا عنعععععه رابرایتعععععان بعععععار و می عععععنم معععععی یعععععنم.  یعععععامبر ح ایعععععت حبعععععاب بععععع

ایعععععرم صععععع  هللا علیعععععه وسعععععلم درحعععععا  ییعععععیدن نقیعععععه ی جنععععع  بعععععدر معععععی ررمودییمعععععا اینجعععععا معععععی 

 ایستیم و دراین م ان هم می جن ین و....آآ حباب 

بعععععن منععععع ر رضعععععی هللا عنعععععه  فت:آیعععععا ایعععععن طعععععر  یعععععما  وحعععععی منعععععر  ار جانعععععب خداونعععععد 

 ن ی و ن ر یخصی یماست است یا نقیه ی ج

وای خعععععععععدای من!احسعععععععععان مسععععععععع ولیتی را یعععععععععه در ایعععععععععن  رسععععععععع  نهفتعععععععععه اسعععععععععت،ن اره 

ینیعععععد!مهربانی و آرامععععع  را بعععععا  یعععععاوت و هعععععو  در  رسععععع  خعععععود بعععععه هعععععم آمیختعععععه اسعععععت تعععععا 

سعععععخن رسعععععو  ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم را بعععععه صعععععورت  یعععععر مسعععععتقیم معععععورد انتقعععععاد  عععععرار 

 دهد.

ررمععععععود: یخیععععععریار وحععععععی الهععععععی نیسععععععتآ،بل ه نقیععععععه ی   یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم

جن عععععععی و ن عععععععر یخصعععععععی خعععععععودم اسعععععععتآ.حباب رضعععععععی هللا عنعععععععه  فعععععععت:ای رسعععععععو  خعععععععدا!ا ر 

طععععر  یععععما وحععععی آسععععمانی نیسععععت، ن بهتععععر ایععععن اسععععت یععععه بععععه مععععردم دسععععتور دهیععععد تععععا حریععععت 

یععععععرده و در ینععععععار نردیععععععک تععععععرین یچیععععععمه یآآب بععععععه میععععععریان منععععععر   رینند بعععععععد چععععععاه هععععععای 

ود را مسععععععدود نمععععععاییم و در ینععععععار آن یآخععععععرین چیمهآحوضععععععی یبععععععرای اسععععععتفاده  یععععععت سععععععر خعععععع

ی جنعععععع  جویععععععان خودآبسععععععاریم و سعععععع ن بععععععا میععععععریان بجن ععععععیم،آن  ععععععاه مععععععامی تععععععوانیم ار آب 

بنویعععععیم ولعععععی آنعععععان نمعععععی تواننعععععد یریعععععرا حعععععوی آب  یعععععت سعععععر لیععععع ریان اسعععععالم  عععععرار خواهعععععد 

ررمعععععععود: ین عععععععر خعععععععوبی را بیعععععععان   ررتآ. یعععععععامبر صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم رْی او را  سعععععععندید و

 یردیآ.

بن ریدیععععععععه چ ونععععععععه بععععععععاادب و ح مععععععععت و بععععععععه دور ار تجععععععععاور و تخطی،ن ععععععععر آن یععععععععن 

را یععععععه منرلععععععت بععععععاالیی دارد مععععععورد انتقععععععاد  ععععععرار مععععععی دهد!آری،احسععععععان مسعععععع ولیت و سععععععارنده 

 بودن حقیقی این چنین است.

جنعععععع    صععععععه ی صععععععحابی برر ععععععوار نعععععععیم بععععععن مسعععععععود رضععععععی هللا عنععععععه را بیععععععنو!او در

احععععععراب مسععععععلمان یععععععد و اسععععععالم آوردن خععععععود بععععععه  یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم اعععععععالم 

نمود. یامبرصعععععععععلی هللا علیعععععععععه وسعععععععععلم بعععععععععه او ررمعععععععععود:یای نعیم!تعععععععععومردی ار معععععععععا مسعععععععععلمانان 
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هسععععععتی،در رهععععععایی مععععععایار ایععععععن دسیسععععععه هععععععا و نیرنعععععع  هاآیویعععععع  یععععععنآ او ررععععععت و در میععععععان 

اد یععععععرد یععععععه مسععععععلمانان در نهایععععععت بععععععه  یععععععروری یهودیععععععان و یععععععارران چنععععععان  راینععععععد ی ایجعععععع

رسعععععععیدند این  یععععععععروری نتیحععععععععه ی احسععععععععان مسعععععععع ولیت و التععععععععرام یععععععععک نفععععععععر بععععععععه جامعععععععععه ی 

 اسالمی بود.

یووووووک نفوووووور هووووووم )اگوووووور بخواهوووووود(می توانوووووود در آزادی و سووووووعادت جامعووووووه مععععععی بینیععععععد یععععععه 

 م؟نقش موثری داشته باشد.پس چرا منتظر بمانی

 گی استساخت مسجد در دانشگاه حرکتی فرهن

ار سعععععا  هعععععای  بععععع  ادای عبعععععادات بعععععه ویععععع ه نمعععععاریدر بعضعععععی ار جوامععععع  بعععععه اصعععععطال  

جوانی مسععععععععلمان در متمععععععععدن!آدر میعععععععععام،عملی رننععععععععده و خجالععععععععت آور محسععععععععوب مععععععععی یععععععععد 

دانیععععععع اه  رسعععععععید:آیا م عععععععانی بعععععععرای ادای نمعععععععار وجعععععععود دارد دانیعععععععجویان  رور او  ورود بعععععععه

سعععععالی نمعععععار معععععی خوانی !نمعععععار بعععععرای یسعععععانی  دی عععععر بعععععه او  فتنعععععد:با ایعععععن جعععععوانی و یعععععم سعععععن و

اسعععععت یعععععه بعععععه سعععععن  یعععععری رسعععععیده اند،یسعععععانی یعععععه عمریعععععان بعععععه آخعععععر رسعععععیده اسعععععت!اما جعععععوان 

اصععععععرار دایععععععت یععععععه نمععععععار بخوانععععععد.آنان اتععععععار یععععععوچ ی را در ریععععععر رمععععععین دانیعععععع اه بععععععه او 

نیععععععان دادنععععععد یععععععه در اصععععععطال  عامععععععه خرابععععععه ای بععععععی  نبود،جععععععوان بععععععه آنجععععععا ررععععععت، یرمردی 

یععععععه آنجععععععا نمععععععار مععععععی خواند،بععععععه او  فت: ععععععدر،چرا اینجععععععا نمععععععار مععععععی خععععععوانی  یرمرد  را دیععععععد

جعععععععواب داد:تعععععععا یسعععععععی معععععععرا نبینعععععععد. یرت و مردان عععععععی جعععععععوان او را وادار یعععععععرد یعععععععه دسعععععععت 

 یرمعععععععرد را  ررتععععععععه و بعععععععه او ب ویععععععععد:ما در بهتعععععععرین  سععععععععمت دانیععععععع اه نمععععععععار را ادا خععععععععواهیم 

ان میععععععوو  مطالعععععععه بودنععععععد،ررت و یرد.جععععععوان بععععععه رضععععععای بععععععار دانیعععععع اه،جایی یععععععه دانیععععععجوی

نمععععععار را در مععععععو عععععععام ادا نمود.جوانععععععان بععععععه او ایععععععاره یععععععرده و او را مععععععورد تمسععععععخر  ععععععرار 

دادنععععععد...اما رور دوم  یرمععععععرد هععععععم همععععععراه او نمععععععار خوانععععععد...و رور سععععععوم تعععععععداد نمععععععار راران 

بععععععه یععععععک صععععععد رسععععععید... ودر رورهععععععای بعععععععد صععععععد هععععععای متعععععععددی ایجععععععاد ید.دانیععععععجویان 

صعععععععد هعععععععای نمعععععععار  فتنعععععععد:چرا مسعععععععجدی نسعععععععاریم تعععععععا نمعععععععار راران آنجعععععععا نمعععععععار حاضعععععععر در 

بخوانند معععععدتی بععععععد نعععععه تنهعععععا ر عععععر عملعععععی یعععععد،بل ه در دانیععععع اه هعععععای دی عععععر هعععععم مسعععععاجدی بنعععععا 

یععععععد و سععععععاخت مسععععععجد در دانیعععععع اه هععععععا بععععععرای ا امععععععه ی یعععععععایر خداونععععععدی بععععععه صععععععورت یععععععک 

 ررهن  ییامال مقبو آدر آمد.
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جععععععععوان بععععععععرای سععععععععاخت مسععععععععجد،برای  تععععععععا رور  تصععععععععور ینید،احسععععععععان مسعععععععع وولیت آن

 یامعععععت چعععععه  عععععادا  و اجعععععری بعععععه همعععععراه دارد و هعععععر بعععععار یعععععه یسعععععی در مسعععععاجد دانیععععع اه هعععععا 

 نمار بخواند،او چه انداره دواب می برد!

بعععععععد ار تمععععععامی آن چععععععه یععععععه  فتععععععیم احسععععععان مسعععععع وولیت و التععععععرام مععععععا در مقابعععععع  جامعععععععه 

ن ماننعععععد   یعععععته خعععععواهیم بود یعععععا بعععععرای ی اسعععععالمی چعععععه انعععععداره خواهعععععد بود آیعععععا معععععا هعععععم چنعععععا

خععععدمت بععععه دیععععن مقععععدن اسععععالم ا ععععداماتی را انجععععام خععععواهیم داد بععععا تحقععععه آن چععععه یععععه  فتععععیم مععععا 

معععععی تعععععوانیم ار جوامععععع   ربعععععی  عععععوی سعععععبقت را بربعععععابیم و بعععععه یعععععاری خداونعععععد ععععععرت و یرامعععععت 

   یته ی خود را باریابیم ان یاءهللا.
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 اعتماد و توکل بر پروردگار
 

 نامحدود و یقینی اعتمادی

معععععععععاخیلی خداونعععععععععد را معععععععععی خوانیم هریعععععععععبانه روری عععععععععن  بعععععععععار در نمعععععععععارآاو را معععععععععی 

خوانیم،امععععا آیععععا ایععععن رععععرا خوانععععدن بععععا یقععععین و ایمععععان همععععراه اسععععت آیا مععععا بععععا اعتمععععاد و اطمینععععان 

او را مععععععی خععععععوانیم این سععععععوالی اسععععععت یععععععه بایععععععد ار خودمععععععان ب رسععععععیم.بر ماسععععععت یععععععه اعتمععععععادی 

دایعععععته بایعععععیم اعتمادی حقیقعععععی و یقینعععععی و بعععععه دور ار ارتبعععععاط بعععععا نتععععععای  نامحعععععدود بعععععه خداونعععععد 

آن بعععععه ایعععععن صعععععورت یعععععه بعععععه موهبعععععت هعععععای خداوندی،بعععععدون یعععععک در مقعععععدار و انعععععداره ی آنهعععععا 

 اعتماد دایته باییم و باور ینیم یه خداوند توانا،حاضر، هار و جبار است.

 ن و اطمینان بخوانیم.بیایید تا اعتماد خود را به او بیفراییم و او را با یقی

موووووا بایووووود برخداونووووود اعتمعععععاد و بعععععاور بعععععه خداونعععععد هعععععیچ ارتبعععععاطی بعععععا نتعععععای  امعععععور نعععععدارد.

 اعتمووووواد کنیمکچووووورا کوووووه او توانوووووا و مقتووووودر اسوووووت و تموووووامی جهوووووان هسوووووتی در قبضوووووه ی اوسوووووت

 و هر ونه یه بخواهد در آن دخ  و تصرد می نماید.خداوند متعا  می ررماید:

ا َرََى الْ » ُ َو َرُسولُهُ َو لَمِّ ُ َو َرُسولُهُ َو َصَدَق للاِّ َذا َما َوَعَدنَا للاِّ َْحَزاَب قَالُوا هَٰ ًْ ُمْؤِمنُوَن ا

 1«.َو َما َزاَدُهْم  ِالِّ  ِیَمانا  َو تَْسِلیما  

یو چعععععععععون مومنعععععععععانیهجومآ روه میعععععععععریان همدسعععععععععت را دیدند، فتنعععععععععد:این همعععععععععان اسعععععععععت 

ودنعععععد و خداونعععععد و  یعععععامبر او یدر امیعععععد بخیعععععیدن بعععععه یعععععه خعععععدا و  یعععععامبر  بعععععه معععععا وععععععده داده ب

 ماآراست  فته اندآ.

بععععه طععععور یلععععی حیععععات انسععععان بععععا توییععععرات و یععععرایط رنععععد ی مععععرتبط اسععععت لی ن بععععه هععععر 

مقعععععدار یعععععه میععععع الت و مصعععععایب ریعععععادتر معععععی یعععععود بعععععر اعتمعععععاد و اطمینعععععان یعععععخ  معععععومن بعععععه 

یبعععععار خعععععدایا! و  بعععععه آرریعععععد ار هسعععععتی ارعععععروده معععععی یعععععود و معععععی  ویعععععد: یلبیعععععک و سععععععدیکآ 

ررمعععععععانم و در خعععععععدمتمآ،هر خبعععععععری ار جانعععععععب  ات توسعععععععت،اما یعععععععرارت و بعععععععدی هعععععععا نایعععععععی ار 

 یردار ماست.
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آیعععععا هنعععععور هعععععم اعتمعععععاد و بعععععاور معععععا بعععععه نتعععععای  امعععععور معععععرتبط اسعععععت  آیعععععا توییعععععر نتعععععای  در 

 اعتمادمان به خداوند توییر ایجاد خواهد  رد !

و بایعععععد ار ایعععععن یععععع  و تردیعععععد رهعععععای   عریعععععران! اعتمعععععاد معععععا بعععععه خداونعععععد مترلعععععر  اسعععععت

یععععابیم، تععععا یعععع اد موجععععود در امععععت اسععععالمیمان را ار بععععین ببععععریم. بععععر ماسععععت  ععععه در هععععر جنبععععه 

 بتوانیم بر می التمان رایه آییم.اى ار رند یمان ب ر اعتماد و رضایت را ب اریم تا 

 اى آتش! سرد و آرام باش!

وده اسععععععت  آتعععععع ، خوریععععععید و خداونععععععد در جهععععععان هسععععععت   ععععععوانین دععععععابت  را مقععععععدر ررمعععععع

... هعععععر  عععععدام چعععععه  عععععارى را انجعععععام مععععع  دهنعععععد  خداونعععععد هعععععر آنچعععععه را  عععععه بخواهعععععد انجعععععام مععععع  

دهعععععد یو آن هعععععا و سعععععایر  دیعععععده هعععععاى ععععععالم هسعععععت  در  بضعععععه ى  عععععدرت او هسعععععتندآ  خداونعععععد ار 

 درون نابودى و سخت  ها، نجات و رهای  را م  آرریند. 

خععععععدا حضععععععرت ابععععععراهیم علیععععععه السععععععالم را برایتععععععان خواننععععععده ى  رامعععععع ! داسععععععتان  یععععععامبر 

یععععادآورى معععع   ععععنم  آن ععععاه  ععععه  ععععارران بععععراى یععععارى رسععععاندن بععععه خدایانیععععان اتفععععار  ردنععععد  ععععه 

 او را درون آت  بیندارند  خداوند ار ربان آنان روایت م  ررماید  ه  فتند:

قُوهُ َو اْنُصُروا آِلَهتَُكْم  ِن ُكْنتُْم فَاِعِلین»  1«.َحّرِ

د: او را بسععععععععورانید، ا ععععععععر معععععععع  خواهیععععععععد  ععععععععارى  نیععععععععد و خععععععععدایانتان را یععععععععارى   فتنعععععععع

 دهید. 

 و خداوند در ادامه ى این آیه چه م  ررماید 

ا َعلَوووووووىَٰ  ِْبوووووووَراِهیَم َو َََراُدوا بِوووووووِه َكْیووووووود ا فََجعَْلنَووووووواُهُم » قُْلنَوووووووا یَوووووووا نَووووووواُر ُكووووووووند بَوووووووْرد ا َو َسووووووواَلم 

َخَسِرین ًْ  ۲«.ا

اهیم سععععععرد و سععععععالمت بععععععا . و یلععععععی ن  ععععععاررانآ در حععععععه او  فتععععععیم: اى آتعععععع  بععععععر ابععععععر»

 «بدس ال   ردند، آن  اه آنان را ریان  ارترین یمردمآ  رداندیم.
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ا ععععععر ب رسععععععید: چععععععرا خداونععععععد او را  بعععععع  ار انععععععداختن در آتعععععع  نجععععععات نععععععداد  بایععععععد  فععععععت: 

للعععععه بععععراى آینععععد ان آیعععع ا ال  عععع َّ ج  ر نمععععع  ا ععععر چنععععین نمعععع  بععععود اعتمعععععاد و تو عععع  او بععععر خداونععععد ج 

 ید.

شوووووما را بوووووه خووووودا، خودتوووووان بیندیشوووووید  چوووووه كسوووووى غیووووور از خداونووووود موووووى توانووووود آتوووووش را 

 مورد خطاب قرار دهد و وظیفه ى طبیعى آن را تغییر دهد؟!

 نمونه اى دیگر از اعتماد بر خداوند 

خداونععععد متعععععا  نبععععوت موسعععع  علیععععه السععععالم را ار  لععععب  فععععر ایجععععاد نمععععود  آیععععا معععع  دانیععععد 

 یارت  خداوند م  ررماید:موس   جا  رور  

فَالتَقََطووووووهُ آُل فِرَعوووووووَن ِلیَُكوووووووَن لَُهووووووْم َعووووووُدّوا  َو َحَزنووووووا   ِنِّ فِرَعووووووْوَن َو َهاَموووووواَن َو ُجنُوَدُهَموووووووا »

 1«.َكانُوا َخاِطئِین

 آن  ععععععاه خعععععععانواده ى ررععععععععون او را ییارتنععععععد وآ بر ررتنعععععععد تعععععععا سععععععرانجام دیعععععععمن و مایعععععععه 

 مان و س اهیانیان خطا ار بودند .ها ى اندوهیان یود، چرا  ه ررعون و

ع معععععععت و  عععععععدرت خداونعععععععد را ن عععععععاره  عععععععن  عععععععه چ ونعععععععه ار د  سعععععععن  سعععععععخت آب را 

 خارد م  نماید، آن جا  ه م  ررماید:

َو  ِِذ اْستَْسووووووقَىَٰ ُموَسووووووىَٰ ِلقَْوِمووووووِه فَقُْلنَووووووا اْضووووووِرْب بِعََصوووووواَ  اْلَحَجووووووَر فَووووووانفََجَرْت ِمْنووووووهُ اثْنَتَووووووا »

 ۲«.ْد َعِلَم ُكل  َُنَاس  َمْشَربَُهمْ َعْشَرلَ َعْینا  قَ 

و چعععععون موسععععع  بعععععراى  عععععوم  در طلعععععب آب برآمعععععد، بعععععه او  فتعععععیم: بعععععا عصعععععایت بعععععه آن 

سعععععععن  بعععععععرن، آن  عععععععاه ار آن دوارده چیعععععععمه  یعععععععارت یوآ هعععععععر  روهععععععع  یار اسعععععععباطآ آبیعععععععخور 

 خود را یناختند. 
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تصععععور  نیععععد! و تعععع   سعععع  بععععا عصععععا بععععر سععععن  معععع   وبععععد  مععععان معععع  یععععود  ععععه عصععععا 

 سععععته خواهععععد یععععد، امعععععا خداونععععد ایععععن بعععععار چیععععر دی ععععرى را اراده مععععع  ررمععععود و هععععر  روهععععع  ی

 ر آن آب نوییده و استفاده  ردند.ار آن سن  آبیخور خود را یناختند  یعن  ا

 اعتماد راسخ به خداوند را در دل خود بكارید

اونععععععععد را در د  خععععععععود و رررنععععععععدانمان بععععععععرادران! چععععععععرا اعتمععععععععاد و بععععععععاور  لبعععععععع  بععععععععه خد

اریم  بایعععععد آن را طعععععورى در وجعععععود خعععععود ب عععععاریم  عععععه هعععععیچ میععععع   و حاددعععععه اى نتوانعععععد آن ن ععععع

 را رییه  ن  ند. 

رسعععععو  ا عععععرم صعععععل  هللا علیعععععه و سعععععلم بعععععه ابعععععن عبعععععان  عععععه  عععععود   بعععععی  نبعععععود ررمعععععود: 

بععععدان  ععععه ا ععععر تمععععام مععععردم جمعععع  یععععوند تععععا بععععه تععععو ضععععررى برسععععانند نمعععع  تواننععععد، م ععععر آن  ععععه »

رى برسععععاند  و ا ععععر تمععععام مععععردم جمعععع   ردنععععد و بخواهنععععد بععععه تععععو خداونععععد بخواهععععد بععععه تععععو ضععععر

نفععععععع  برسععععععانند  ععععععادر نخواهنععععععد بععععععود م ععععععر آن  ععععععه خداونععععععد بخواهععععععد و آن خیععععععر و نی عععععع  را 

 1«.براى تو نویته باید

بن ریعععععععد  عععععععه چ ونعععععععه  یعععععععامبر اسعععععععالم صعععععععل  هللا علیعععععععه و سعععععععلم عقیعععععععده و تو ععععععع  را در 

ه  رورد ععععار  ععععادر اسععععت  ععععوانین هسععععت  را وجععععود  ود ععععان معععع   ععععارد و بععععه آنهععععا معععع  آمععععورد  عععع

توییعععععععععر داده و ار د  ی سعععععععععت و نا عععععععععام ، نجعععععععععات و رسعععععععععت ارى را بیعععععععععرون آورد و ار درون 

 فععععععر و الحععععععاد، نبععععععوت و  یععععععامبرى را ب رورانععععععد و ار د  سععععععن  سععععععخت آب  ععععععوارا را جععععععارى 

 نمایععععد. او بععععه آنهععععا معععع  آمععععورد  ععععه خداونععععد جعععع  جاللععععه بععععر هععععر  ععععارى تواناسععععت و حتعععع   ععععادر

 است  ه به وسیله ى مرده اى، مرده ى دی رى را رند   بخید:

ووووووووا ُكْنووووووووتُْم تَْكتُُمووووووووون) » ( فَقُْلنَووووووووا ٧۲َو  ِْذ قَتَْلووووووووتُم نَْفسووووووووا  فووووووووادِّاَرَْتُْم فِیَهووووووووا َو هللاُ ُمْخووووووووِرُج مِّ

ِلَ  یُْحِى هللاُ اْلَمْوتَىَٰ َو یُِریُكْم آیَاتِِه لَعَلُِّكْم تَ   ۲«.( ٧٣ْعِقلُون )اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها َكذَٰ

 و یععععععاد  نیععععععد  ععععععه چععععععون  سعععععع  را  یععععععتید و دربععععععاره ى او بععععععه سععععععتیر  رداختیععععععد یو بععععععه 

 عععععردن هعععععم دی عععععر انداختیعععععدآ  و خداونعععععد آیععععع ار ننده ى چیعععععرى اسعععععت  عععععه  نهعععععان مععععع  سعععععاختید. 

آن  ععععاه  فتععععیم بخیعععع  ار بععععدن  ععععاوی ب  یععععدهآ را بععععه اویبععععدن مقتععععو آ برننععععد یتععععا رنععععده یععععود وآ 
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ن مرد ععععان را رنععععده معععع   نععععد و معجععععرات خععععوی  را بععععه یععععما معععع  نمایانععععد تععععا خداونععععد ایععععن چنععععی

 بیندییید .

هعععععم چنعععععان  عععععه در آیعععععه آمعععععده اسعععععت خداونعععععد بعععععه بنععععع  اسعععععرا ی  دسعععععتور داد تعععععا بعععععا  یعععععتن 

 عععععاوى و ردن  ویعععععت ی ععععع  ار ران هعععععاى  عععععاو بعععععه بعععععدن مقتعععععو  او را رنعععععده  ردانعععععد تعععععا  اتععععع  

 رتبه توانای  چنین  ارى را دارد ! را بیناسند. چه  س   یر ار خداوند بلند م

خعععععوارر و  ارهعععععاى خعععععالد ععععععادت  عععععه خداونعععععد توانسعععععته و مععععع  توانعععععد انجعععععام دهعععععد، رقعععععط 

همعععععین یععععع  نمونعععععه نیسعععععت، بل عععععه در  ضعععععیه ى  بععععع  اسعععععماعی  علیعععععه السعععععالم خداونعععععد برنعععععد   

چعععععا و را سعععععلب ررمعععععود. آتععععع   عععععه سعععععوراننده و  دارنعععععده اسعععععت چعععععه  سععععع  بعععععراى ابعععععراهیم علیعععععه 

آن را همچعععععععون  لسعععععععتان  سعععععععرد و آرام نمعععععععود  آن آتععععععع  بعععععععه ررمعععععععان خداونعععععععد سعععععععرد و  السعععععععالم

خعععععامو  یعععععد و خداونعععععد بعععععود  عععععه بعععععه معععععاه  دسعععععتور داد  عععععه یعععععونن علیعععععه السعععععالم را ببلععععععد و او 

بعععععود  عععععه دریعععععا را بعععععراى نجعععععات موسععععع  علیعععععه السعععععالم یععععع ارت. هعععععر چعععععه  عععععه در جهعععععان هسعععععت  

 جر او نیست.  ت اوست و  رورد ارىوجود دارد در  بضه ى  در

 ان نمى كنیم، برایمان فرا مى رسدیارى خداوند از جایى كه گم

خواننعععععده ى  رامععععع ، بایعععععد همعععععواره بعععععر ایعععععن بعععععاور بایعععععیم  عععععه خداونعععععد بعععععر انجعععععام هعععععر 

 عععععارى تواناسعععععت و تنهعععععا همعععععین بعععععاور  عععععار  نیسعععععت، بل عععععه بایعععععد ایمعععععان دایعععععته بایعععععیم  عععععه یعععععارى 

قابععععع  دیعععععمنان دیعععععن خعععععود، م منعععععان را یعععععارى خداونعععععد برایمعععععان رعععععرا مععععع  رسعععععد و خداونعععععد در م

 خواهد داد. آیا م  دانید چرا

مععععععردم مدینععععععه اسععععععالم آوردنععععععد  بععععععه علععععععت یهودیععععععان  آری یهودیععععععان بععععععرا  هععععععور  یععععععامبر 

ایعععععرم یصععععع  هللا علیعععععه وسعععععلم آ آمعععععاده بودنعععععد و بعععععه اهععععع  مدینعععععه ی بیلعععععه هعععععای اون و خعععععرردآ 

 یععععععروی ار او بععععععه جنعععععع  یععععععما  مععععععی  فتنععععععد:  یععععععامبری در آخععععععر رمععععععان خواهععععععد آمععععععد و مععععععا بععععععا

خععععععواهیم آمععععععد و یععععععما را ی سععععععت خععععععواهیم داد. آری آنععععععان در د  مععععععردم مدینععععععه نهععععععا  امیععععععد بععععععه 

 یععععععامبر آخععععععر رمععععععان را نیععععععاندند  ولععععععی آن ععععععاه یععععععه  یععععععامبر یصعععععع  هللا علیععععععه و سععععععلمآ ار میععععععان 

معععععردم ععععععرب  هعععععور یعععععرد، یهودیعععععان ار متابععععععت او سعععععربار ردنعععععد، چعععععرا یعععععه آنعععععان بعععععر ایعععععن 

طععععع آ بودنعععععد یعععععه آن  یعععععامبر ار میعععععان آنعععععان مبععععععو  خواهعععععد یعععععد.  عععععن هن عععععامی یعععععه بعععععاور یبا
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 یعععععامبر ایعععععرم یصععععع  هللا علیعععععه و سعععععلمآ  هعععععور یعععععرد معععععردم مدینعععععه در انت عععععار  عععععدوم او بودنعععععد 

 و سرانجام دیمنان دین سبب  ستر  دین اسالم یدند.

 ، یوووووواری خداونوووووود از جوووووواییسععععععبحان هللا! دیععععععن اسععععععالم بععععععه دسععععععت دیععععععمنان  سععععععتر  یارععععععت

ان بععععه خداونععععد متعععععا  مترلععععر  آیععععا هنععععور هععععم بایععععد اعتمادمعععع کووووه گمووووان نمووووی رود فوووورا مووووی رسوووود.

 باید 

 آیات و دالالتی مبنی بر عظمت و قدرت خداوند

 با د ت این آیه را بخوانید:

وووووا فِوووووی اْلبَوووووّرِ َواْلبَْحوووووِر وَ » وووووا  اٰل ُهوووووَو َو یَْعلَوووووُم مَٰ ووووواتُِح اْلغَْیوووووِب الَٰ یَْعلَُمهَٰ وووووا تَْسوووووقُُط  َو ِعْنوووووَدهُ َمفَٰ مَٰ

وووووواب   ووووووابِس   اٰل فووووووی ِکتَٰ رِض َو الَٰ َرْطووووووب  َو الَٰ یَٰ ًْ وووووواِت ا ووووووا َو الَٰ َحبِّووووووة  فووووووی ُظلُمَٰ ِمووووووْن َوَرقَووووووة   اٰل یَْعلَُمهَٰ

 1«.ُمبین  

و یلیععععععد هععععععای ی نجینععععععه هععععععایآ  یععععععب نععععععرد اوسععععععت و عععععععیچ یععععععن جععععععر او آن را نمععععععی »

یار درخعععععتآ نمععععععی ارتععععععد دانعععععد، وآنچععععععه در خیععععع ی و دریاسععععععت را او مععععععی دانعععععد و هععععععیچ بر ععععععی 

م عععععر آن عععععه آن را معععععی دانعععععد، و هعععععیچ دانعععععه ای در تعععععاری ی هعععععای رمعععععین و هعععععیچ تعععععر و خیععععع ی 

 «.نیست م ر آن ه در یتابی آی ار یمسطورآ است

سعععععععبحان هللا! هعععععععر اتفعععععععا ی یعععععععه بیفتعععععععد حتعععععععی ارتعععععععادن بعععععععر  درخعععععععت و دانعععععععه ی یعععععععن را 

د چععععععه ع مععععععت و  ععععععدرتی خداونععععععد مععععععی دانععععععد و ار م ععععععان آن آ ععععععاه اسععععععت. سععععععبحان هللا! خداونعععععع

 دارد.

 در این آیه نیر بن ر:

وووووا فَیُْمِسوووووُک الِّتوووووی قَضووووویَٰ » اِمهَٰ وووووا َوالِّتوووووی لَوووووْم تَُموووووْت فوووووی َمنَٰ ْنفُوووووَس حووووویَن َمْوتِهَٰ ًْ هللاُ یَتَوووووَوفِّی ا

ات  ِلقَْوم  یَتَفَکِّرونَ  ِلَل آلیَٰ ا اْلَمْوَت َو یُْرِسُل  لیَٰ ََجل  ُمَسّمی   نِّ فی ذَٰ  ۲«.َعلَْیهَٰ

جععععععان هععععععا را بععععععه هن ععععععام مععععععر  آن هععععععا و نیععععععر آن را یععععععه نمععععععرده اسععععععت در  خداونععععععد»

خعععععواب  معععععی  یعععععرد، سععععع ن آن یعععععه معععععر   را ر عععععم رده اسعععععت ن عععععاه معععععی دارد و دی عععععری را تعععععا 
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رمععععععانی معععععععین  سععععععی  مععععععی دارد  بععععععی  مععععععان در ایععععععن امععععععر بععععععرای اندییععععععه وران مایععععععه هععععععای 

 «.عبرت است

دمعععععععی هریعععععععب بعععععععه نعععععععرد معنعععععععی آیعععععععه ایعععععععن اسعععععععت یعععععععه یمرتبعععععععه ای ارآ رو  و نفعععععععن آ

  رورد ار بار ردانده می یود. سبحان هللا! خداوند بر هر چیری تواناست.

سعععععععوره ی  104آیعععععععه ای دی عععععععر بعععععععرای نیعععععععان دادن ع معععععععت و  عععععععدرت خداونعععععععد آیعععععععه ی 

 یانبیاآ است یه می ررماید:

ا»  1«.یَْوَم نَْطِوی السِّمَٰ

 «.روری یه آسمان را درهم  یچیم»

 ن طوماری درهم  یچیده می یود.یعنی رور  یامت آسمان همچو

 سبحان هللا! آیا باید هم چنان اعتمادمان به  درت خداوند ضعید باید 

 جایی دی ر می ررماید:

ْرُض َجمیعا  قَْبَضتُهُ یَْوَم اْلقیاَمةِ » ًْ ا قََدروا هللاَ َحقِّ قَْدِرِه َو ا  ۲«.َو مَٰ

نهادنعععععععد  حععععععععا  و یمیعععععععریان جاهععععععع آ خداونعععععععد را چنعععععععان یعععععععه سعععععععراوار اوسعععععععت ارد ن»

 «.آن ه سراسر رمین در رور  یامت در  بضه ی  درت اوست

 آیا ع مت ملک خداوندی را درا یرده اید 

وووووائ» وووووائقُوووووِل اللُٰهووووومِّ ماِلوووووَک اْلُملوووووِک تُوووووْؤت اْلُملوووووَک َموووووْن تَشَٰ وووووْن تَشَٰ  َو تُوووووِذل   َو تَنوووووِزُع اْلُملوووووَک ِممِّ

ائ  ٣«.قَدیر   کّلِ َشْی ئ     بِیَِدَک اْلَخْیُر  نَِّک علیَٰ َمْن تَشَٰ

ب عععععععو خداونعععععععدا، ای ررمعععععععان ررمعععععععای هسعععععععتی، بعععععععه هعععععععرین یعععععععه خعععععععواهی ررمعععععععانروایی »

بخیعععععی و ار هعععععرین یعععععه خعععععواهی ررمعععععانروایی را بعععععار سعععععتانی و یتعععععویی یعععععهآ هعععععرین را یعععععه 
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خعععععواهی  رامعععععی داری و هعععععرین را یعععععه خعععععواهی خعععععوار ینعععععی یسعععععر ریعععععته یآ خیعععععر بعععععه دسعععععت 

 «.توست، تو بر هر یار توانایی

بععععععرادران عریععععععر! مالععععععک مععععععا ییسععععععت  مالععععععک جهععععععان هسععععععتی ییسععععععت  رمععععععین و عععععععالم ار 

بوووووه خداونووووود اعتمووووواد و بووووواور داشوووووته باشوووووید و احسووووواس کنیووووود کوووووه در ملوووووک و  راگوووووآن ییسعععععت  

فرمووووووانروایی خداونوووووود قوووووورار داریوووووود، اطمینووووووان و اعتمادتووووووان بووووووه خداونوووووود هوووووویچ گوووووواه متزلووووووزل 

 .شدنخواهد 

را بععععععه همععععععراه ابععععععوب ر یرضععععععی هللا عنععععععهآ درون   یععععععامبر ایععععععرم یصعععععع  هللا علیععععععه و سععععععلمآ

 عععععار در ن عععععر بیاوریعععععد! ابعععععوب ر یرضعععععی هللا عنعععععهآ بعععععه  یعععععامبر یصععععع  هللا علیعععععه وسعععععلمآ  فعععععت: 

ر یصععععع  هللا ا عععععر ی عععععی ار آن هعععععا جلعععععوی  عععععای خعععععود را بن عععععرد متوجعععععه معععععا خواهعععععد یعععععد.  یعععععامب

اِلثُ »ررمعععععود:  علیعععععه و سعععععلمآ در جعععععواب  وووووا َظن وووووَک بِووووو ثْنَْیِن هللاُ ثَٰ وووووامَٰ  معععععان تعععععو نسعععععبت بعععععه » 1«ُهمَٰ

آیعععععا معقعععععو  اسعععععت خداونعععععدی «* دو نفعععععری یعععععه سعععععومین آن هعععععا خداونعععععد اسعععععت، چ ونعععععه اسعععععت 

 یه سومین آن هاست آن ها را رها یند 

مبینیعععععد یعععععه چ ونعععععه  یعععععامبر ایعععععرم یصععععع  هللا علیعععععه و سعععععلمآ  عععععدری خداونعععععدی را معععععی دانعععععد 

معععععاد و بعععععاور  لبعععععی دایعععععت یعععععه یعععععه ار او  یعععععروی معععععی ینعععععد و او را بعععععه حعععععه معععععی یناسعععععد  او اعت

خداونععععععد او را نجععععععات خواهععععععد داد. بععععععرادران ار ایععععععن یععععععه اعتمادتععععععان نسععععععبت بععععععه خععععععدا مترلععععععر  

راری امععععععت یععععععود ب رهیریععععععد، چععععععرا یععععععه اعتمععععععاد و تویعععععع  بععععععر خداونععععععد در  یععععععروری و سععععععرار

 اسالمی نق  اساسی دارد.

 ساخت کشتی در صحرا!

را در حیعععععععات حضعععععععرت موسعععععععی بیاییعععععععد تعععععععا نمونعععععععه ای دی عععععععر ار اعتمعععععععاد بعععععععه خداونعععععععد 

یعلیعععععععه سعععععععالمآ ن عععععععاره ینعععععععیم. او در مقابععععععع  دریعععععععای معععععععتالطم و خرویعععععععان  عععععععرار  ررعععععععت و 

ررعععععععون و لیعععععع ریان  در حععععععا  رسععععععیدن بععععععه آن هععععععا بودنععععععد و مععععععی خواسععععععتند موسععععععی یعلیععععععه 

سععععالمآ و یععععاران  را  تعععع  عععععام یننععععد. یععععاران موسععععی یعلیععععه سععععالمآ  فتنععععد: آن هععععا بععععه رودی بععععه 

 یعلیه سالمآ در جواب به آن ها ررمود: ما می رسند. موسی 

                                                                 
 3069: یو ترم  6119مسلم: 1



   دریغ از این مسلمانی

 

70 
 

 1. «َکاٰل  نِّ َمِعَی َربّی َسیَْهدینَ »

 «.چنین نیست،  رورد ارم با من است و به رودی مرا راهنمایی خواهد یرد»

سععععععبحان هللا! موسععععععی یعلیععععععه سععععععالمآ در دریععععععا  ععععععدم   ایععععععته و اطمینععععععان دارد یععععععه خداونععععععد 

ررععععععععون و لیععععععع ریان  یعععععععاری خواهعععععععد یعععععععرد، بعععععععه او را نجعععععععات خواهعععععععد داد و او را در مقابععععععع  

اطراریعععععان خععععععود مععععععی  ویعععععد: هر ععععععر خداونععععععد معععععرا رهععععععا نخواهععععععد یعععععرد بل ععععععه بععععععه رودی مععععععرا 

 راهنمایی می نماید.

 یععععععامبر خععععععدا نععععععو  یعلیععععععه سععععععالمآ را ن ععععععاره ینیععععععد، خداونععععععد بععععععه او خبععععععر داد یععععععه دی ععععععر 

ورده انععععععد و بععععععه او هععععععیچ یععععععن ار  ععععععوم او ایمععععععان نخواهععععععد آورد، م ععععععر آنععععععان یععععععه  ععععععبال ایمععععععان آ

 دستور داد یه ییتی بسارد:

ووووووووواِطْبنی فوووووووووی الِّوووووووووذیَن َظلَمووووووووووا  نُِّهوووووووووْم » وووووووووا َو الَٰ تُخَٰ وووووووووا َو َوْحیِنَٰ َواْصووووووووونَعِ اْلفُْلوووووووووَک بِأْعیُنِنَٰ

 ۲.«ُمْغَرقُونَ 

و ییععععععتی را ریععععععر ن ععععععر مععععععا و وحععععععی مععععععا بسععععععار، و دربععععععاره ی یسععععععانی یععععععه سععععععتم یو »

 «.رر یدنی اندیراآ ورریده اند با من سخن م و یه اییان  

آن ییععععععتی یععععععه خداونععععععد دسععععععتور سععععععاختن  را بععععععه نععععععو  یعلیععععععه سععععععالمآ داد در صععععععحرایی 

 عععععرار دایعععععت. آیعععععا معععععی دانیعععععد یعععععه سعععععاخت آن ییعععععتی چعععععه معععععدت طعععععو  ییعععععید  حضعععععرت نعععععو  

یعلیععععه سععععالمآ ابتععععدا درخععععت یایععععت وبعععععد منت ععععر بععععرر  یععععدن آنهععععا یععععد و سعععع ن آنهععععا را بریععععد 

ی اجعععععرای آن ررمعععععان سعععععا  هعععععایی ار عمعععععر خعععععود و ار چعععععوب آنهعععععا ییعععععتی سعععععاخت.آری!او بعععععرا

را سعععععع ری یرد،آیععععععا در آن صععععععحرا ، ییععععععتی وسععععععیله ی نجععععععات بود آیععععععا مععععععی دانیععععععد یععععععه چععععععرا 

خداونعععععد ار او خواسعععععت یعععععه آن یعععععار را انجعععععام دهعععععد  خداونعععععد معععععی خواسعععععت اعتمعععععاد و اطمینعععععان 

جععععععای او را نسععععععبت بععععععه خود،بیارمایععععععد و او را در عقیععععععده ا  راسععععععخ تععععععر نمایععععععد.ا ر یععععععما بععععععه 

یعععععد یا در اعتقعععععاد بعععععه خعععععدا و  یعععععامبری ا  او بودیعععععد آیعععععا اعتمادتعععععان نسعععععبت بعععععه خعععععدا مترلعععععر  می

 دابت  دم تر می یدید  او می  فت:این ییتی وسیله ی نجات ما در این صحراست.
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اسعععععععت یعععععععه معععععععی «رععععععععد»سعععععععوره ی11برادران!امعععععععرور سعععععععفینه ی نجعععععععات معععععععا آیعععععععه ی 

ن وییععععععد یععععععه هععععععیچ امیععععععدی « م  َحتّووووووی یُغیِّووووووُروا مووووووا بِأَْنفُِسووووووِهمْ  ِنِّ للّاَ ال یُغیِّووووووُر مووووووا بِقَوووووووْ »ررمایععععععد:

نیست!صعععععععحرایی یعععععععه نعععععععو  علیعععععععه السعععععععالم در آن بعععععععه سعععععععاخت ییعععععععتی میعععععععوو  بود،یعععععععباهت 

 یاملی به حا  و وضعیت ینونی ما دارد.

 یععععروان نععععو  علیععععه السععععالم یسععععانی بودنععععد یععععه بععععا اعتمععععاد و تویعععع  بععععه خداونععععد  ععععادر جعععع  

 ن ییتی میوو  یدند.جالله در صحرا به ساخت

بوووووورادر عزیووووووز،و ای خواننووووووده ی گرامی!تووووووو را بووووووه خوووووودا بوووووور خوووووودا اعتموووووواد و توکوووووول کوووووون 

و بووووواور داشوووووته بووووواش کوووووه خداونووووود بووووور انجوووووام هووووور کووووواری تواناسوووووت و خداونووووود سرنوشوووووت هووووویچ 

 قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر اینکه آنان خود تغییر دهند.

***** 
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 جّدیت و کوشش

 تغییر در نفوس

ععععععن »بر ایععععععرم صععععععلی ّه علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم ررمععععععوده اسععععععت: یععععععام یعععععع  چیععععععر را ار ن ف 

 خود برایم ضمانت ینید،تا من نیر برای یمایورود بهآبهیت را ضمانت ینم:

 و تی یه وعده دادید ورا ینید -1

 هر اه سخن  فتید راست ب ویید -2

 هر اه امانتی را به یما س ردندیحهآآن را ادا ینید -3

 ای خود رایار رناآمحار ت ینید یرم اه ه-4

 چیم های خود رایار ن اه حرامآبار دارید -5

 1«.صله ی رحم را به جای آورید-6

خواننععععععععده ی  رامععععععععی!این مسععععععععا   مربععععععععوط بععععععععه توییععععععععر نفععععععععن هسععععععععتند و من ععععععععور آن 

حضععععرت ایععععن اسععععت یععععه یععععما در خصععععو  آن یعععع  مععععورد بععععه مععععن تعهععععد و تضععععمین بدهیععععد تععععا 

ضععععععمانت ینم.ی ععععععی ار صععععععالحان سععععععخنی بسععععععیار مهععععععم در  مععععععن هععععععم ورود یععععععما را بععععععه بهیععععععت

ای مووووووووردم! اولووووووووین میوووووووودان مبووووووووارزه،نفس »مععععععععورد ایععععععععن موضععععععععو  بیععععععععان نمععععععععوده اسععععععععت:

شماسوووووووت،اگر شوووووووما در آن پیوووووووروز شووووووودید سوووووووپس موووووووی توانیووووووود بووووووور دیگوووووووران هوووووووم پیوووووووروز 

شوووووووید،اما اگوووووور در مقابوووووول نفووووووس خووووووود شکسووووووت خوردیوووووود در برابوووووور دیگووووووران هووووووم عوووووواجز و 

 آیا این سخن صحی  نیست   «.ضعیف خواهید بود

 ۲«. ِنِّ للّاَ ال یُغیُِّر ما بِقَْوم  َحتّی یُغیُِّروا ما بِأَْنفُِسِهمْ »

 عععععن مهیعععععا یعععععوید و دسعععععت هایتعععععان را در دسعععععت هعععععای معععععن ب  اریعععععد و وععععععده دهیعععععد یعععععه 

 در خود توییر ایجاد می ینید،و بدانید یه اینون خداوند بر ما حاضر و نا ر است.

                                                                 
 .323/5مسند امام احمد: 1
 .11رعد: 2
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 استراتژی تغییر

بععععععععه رودی ار اسعععععععععترات ی و رنععععععععون توییعععععععععر در خصععععععععو  امعععععععععت اسععععععععالمی و  یعععععععععام آن 

بعععععرای ایجعععععاد توییعععععر سعععععخن خعععععواهیم  فت،هربععععععار یعععععه ی عععععی ار درد هعععععای ایعععععن امعععععت را بیععععععان 

خعععععواهیم نمعععععود،می  وییم:ررععععع  آن دردهعععععا ضعععععروری اسعععععت و معععععا بایعععععد هم عععععی بعععععا هعععععم در  عععععی 

 امه ی عم  ب ویانیم.چاره باییم و به و اید خود در  با  این امت،به سرعت ج

معععععا دربعععععاره ی نقععععع  جوانعععععان در ایعععععن توییعععععر سرنویعععععت و جعععععدیت و تعععععال  بعععععرای ایجعععععاد 

توییععععععر سععععععخن خععععععواهیم  فععععععت، همععععععان  ونععععععه یععععععه ار احسععععععان مسعععععع ولیت ومدبععععععت بععععععودن سععععععخن 

رانعععععععدیم و آن را در مقابععععععع  منفعععععععی  رایعععععععی و انفععععععععالی بعععععععودن  عععععععرار دادیم.اینعععععععون ار جعععععععدیت و 

 دباتی و سستی سخن خواهیم  فت.تال  یعنی نقطه مقاب  بی 

معععععن ار ایعععععن یعععععه ایعععععن یلمعععععات را چنعععععین صعععععری  و بعععععی  عععععرده بیعععععان معععععی یعععععنم  عععععور  معععععی 

طلبم امععععا ایععععن هععععا حقععععایقی هسععععتند یععععه در میععععان امععععت مععععا انتیععععار یارتععععه انععععد و تععععا رمععععانی یععععه در 

وجعععععود جوانعععععان معععععا موجعععععود بایعععععند ، ایجعععععاد توییعععععر و اصعععععال  حعععععا  امعععععت یعععععاری بعععععن دیعععععوار 

 است.

و بووووووی توووووووجهی، پوووووووچی و لوووووووس بودن،سووووووهل انگوووووواری و الابووووووالی گووووووری و عوووووودم  سسووووووتی

توووووالش و جووووودیت و...متووووورادف هوووووایی بووووورای کلموووووه ی مووووود نظووووور مووووون هسوووووتند،ولی مووووون از تکووووورار 

 آن ها احساس شرمندگی می کنم.

 بزرگ ترین سرمایه امت ما جوانان هستند

ا را مععععععورد ای جوانععععععان امععععععت اسععععععالمی بیععععععدار و آ ععععععاه بایععععععید ا ر ب رسععععععید یععععععه چععععععرا معععععع

م جوانععععععان  خطععععععاب  ععععععرار مععععععی دهیععععععد در جععععععواب مععععععی  ععععععویم:امرور در جوامعععععع  یععععععر ی تقریبععععععا

دهنععععععد،اما در  ععععععرب جوانععععععان سععععععی درصععععععد جامعععععععه را هفتععععععاد درصععععععد جمعیععععععت را تیعععععع ی  می

دانیععععععد مفهععععععوم ایععععععن تفععععععاوت چیست نیععععععاط و سععععععررند ی در بععععععه خععععععود اختصععععععا  داده انععععععد آیا می

اهعععععد بعععععود،چرا یعععععه معععععا بییعععععترین تععععععداد جوانعععععان و  عععععرن آینعععععده مخعععععت  بعععععه جوامععععع  اسعععععالمی خو

تحععععععرا و  ویععععععایی را خععععععواهیم دایععععععت.اما آیععععععا مععععععی دانیععععععد یععععععه مععععععا ار چععععععه چیععععععری ن ععععععرانیم  

درصعععععد جوانعععععان معععععا رععععععا  تعععععر 70درصعععععد  عععععرب ار ایعععععن 30ن رانعععععی معععععا ار ایعععععن اسعععععت یعععععه آن 

درصعععععد،عدد بسعععععیار ریعععععادی اسعععععت،اما بعععععا چعععععه راه 30درصعععععد در مقابععععع  70و جعععععدی تعععععر بایعععععند.

اسععععت  چععععرا یععععه مععععا مععععی  لععععو یری نمععععود  ایععععن مطلععععب بسععععیار مهععععملععععی مععععی تععععوان ار ی سععععت جح
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خععععواهیم امتععععی سععععارنده و  ویععععا بنیععععان نهععععیم. ا ععععر هععععم ب رسععععید یععععه چععععرا جوانععععان تععععا ایععععن انععععداره 

اهمیعععععت دارنعععععد  در جعععععواب بایعععععد  فعععععت یعععععه:یودیی سعععععن صعععععحت و سعععععالمتی اسعععععت ،امعععععا تعقععععع  و 

ری دوران ح مععععععت و عقعععععع  ، لععععععی ن هععععععیچ نیرویععععععی اندییعععععه در آن ریععععععاد نیسععععععت و یهولععععععت و  یعععععع

بععععرای ارععععراد مسععععن بععععا ی نمانععععده اسععععت   ععععن چععععه یسععععی اندییععععه و عقعععع  و تععععوان و نیععععرو را بععععا 

هعععععم داراسعععععت   رقععععععط یعععععما جوانعععععان هسععععععتید یعععععه هعععععر دو نعمععععععت خداونعععععدی را در وجعععععود خععععععود 

آ و داریعععععد. بعععععه راحتعععععی امعععععت اسعععععالمی معععععا  یعععععر ار مقعععععدار معینعععععی  خعععععایر نفتیی ایعععععان نا ععععع یر 

بزرگتووووووورین  تععععععععداد مععععععععدودی امعععععععاین توریسعععععععتی چعععععععه سعععععععرمایه ی دی عععععععری در اختیعععععععار دارد  !

 سرمایه ی امت اسالمی ما فقط جوانان است.

 ملت ها با جوانانشان ارزیابی می شوند.

 ایداری جوام  وابسته به جوانان است   جامعه یناسان  ادرند یه تعیین ینند یدام دولت تا ارر  و

 ایدار خواهد بود ، یا چه رمانی سقوط خواهد یرد  مدال به یما می  ویند. این ح ومت م وچه رمانی مقاو

 ن ار بیست و دو سا  سقوط خواهدیرد. چ ونه می دانند  آیا آن ها  ی   ویی می ینند  خیر، آن ها رقط 

ر جواب می محاسبه می ینند. و ا ر خواهید  فت: وسیله ومعیار آن ها در این  ی  بینی ها چیست  د

 وییم. مالا و معیار آن ها در این امر جدیت و تال  ارراد ان جامعه برای توییر سرنویتان است. آیا می 

دانید یه جامعه یناسان برای انجام چنین محاسباتی ابتدا چه یاری انجام می دهند   آن ها ابتدا به دانی اه 

آن جامعه را مورد بررسی  رار داده و در  و سایر اماین ررهن ی می روند و اهتمام و تال  جوانان

در  ایان به عنوان مدا  خصو  آرروها و اهداد آن ها در رند ی اطالعات د یقی را دبت می نماید و

نتیجه می  یرند ین این ح ومت صد سا  بییتر عمر نمی یند و س ن سا ط می یود ، چرا  چون اهتمام 

ی اهمیت بوده است  مدال نهایت همت و تال  جوانان آن ها این و تال  جوانان آن جامعه بسیار ناچیر و ب

بوده یه دختران جوان را بیناسد و به آنان رابطه دایته بایند!واین عادت در رمینه ی ایجاد توییر و 

 خداوند هیچ توییری سرنویت آن ها ایجاد نخواهد یرد، چرا یهد ر ون نمودن جامعه هیچ اهمیتی ندارد و

« َ  ن در این ملت هیچ نهضت و حریتی  1« الَ یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم  ِنِّ للاِّ

 ر  نخواهد داد.

                                                                 
 11رعد:  1
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 ععععععن ای جوانععععععان عریععععععر، اینععععععون برخیریععععععد و بععععععرای خععععععود یعععععععاری ارریععععععمند بر ریععععععده 

 .ما می توانیم تغییر ایجاد کنیمو آن را به جهانیان اعالم نمایید و ب ویید یه 

آیعععععا معععععی دانیعععععد آنچعععععه یعععععه امعععععروره جامععععععه یناسعععععان انجعععععام معععععی دهنعععععد، در هعععععرار و چهعععععار 

صععععد سععععا   بعععع  هععععم انجععععام مععععی یععععد ! یععععی  رسععععید چ ونععععه    ععععن  ععععو  یععععن! آیععععا مععععی دانیععععد یععععه 

امعععععروری مبعععععد  «اسععععع انیای یاتولیعععععک»سعععععقوط یعععععرد و بعععععه « انعععععدلن اسعععععالمی »چ ونعععععه تمعععععدن 

انروایی یردنعععععد، امعععععا چ ونعععععه  رتقعععععالی هعععععا  ردیعععععد   مسعععععلمانان هیتصعععععد سعععععا  بعععععر انعععععدلن ررمععععع

توانسعععععععتند یعععععععه مسعععععععلمانان را ار اسععععععع انیا بیعععععععرون براننعععععععد  در ابتعععععععدا آن هعععععععا  عععععععی  ار ررسعععععععتادن 

لیععععع ر خعععععود ، بعععععه سعععععنجیدن تعععععوان مسععععععلمانان  رداختنعععععد   رتقعععععالی هعععععا جاسوسعععععانی بعععععه انععععععدلن 

متفعععععرر رد وروانعععععه یردنعععععد تعععععا اهتمعععععام و تعععععال  جوانعععععان آن دیعععععار را آرمعععععوده و آنعععععان را منحععععع

نماینعععععد و سععععع ن  عععععرار  یعععععار خعععععود را بعععععه ررمانعععععدهان ارسعععععا  یننعععععد همان یعععععاری یعععععه امعععععروره 

 جامعه یناسان و سیاستمداران  ربی انجام می دهند.

آیعععععا اینعععععون بعععععه ایعععععن یقعععععین رسعععععیده ایعععععد یعععععه هعععععدد اصعععععلی معععععا جوانانمعععععان اسعععععت   ار یعععععما 

جوانوووووان اموووووت اسوووووالمی! ای  معععععی خعععععواهیم یعععععه بیعععععدار یعععععوید و خطعععععر را یعععععامال جعععععدی بدانیعععععد.

 آن چه که از شما انتظار داریم فقط جدیت و تالش و احساس مسؤولیت است.

جاسوسععععععان  رتقععععععالی مععععععی خواسععععععتند جوانععععععان انععععععدلن را منحععععععرد نماینععععععد و میععععععان آن هععععععا 

تفر ععععععه بیندارنععععععد ، امععععععا وضعععععععیت جوانععععععان آن سععععععررمین را ایععععععن  ونععععععه یارتنععععععد   جععععععوانی بععععععه 

را بهتعععععر و بییعععععتر ار تعععععو حفععععع  «بخعععععاری یعععععرید صعععععحی  »دی عععععری معععععی  فعععععت: معععععن یتعععععاب 

مععععععی  فععععععت: مععععععن حعععععع  معععععععادالت یععععععیمیایی را یععععععرده ام ، و آن دی ععععععری بععععععه خععععععود مععععععی بالیععععععد و

بهتععععر ار تععععو مععععی دانععععم ، سععععومی بععععا ارتخععععار مععععی  فععععت: آیععععا یسععععی حاضععععر اسععععت یععععه در سععععوار 

همعععععت جوانعععععان یعععععاری بعععععا معععععن بعععععا معععععن مسعععععابقه دهعععععد   جاسوسعععععان بعععععا یعععععنیدن و درا تعععععال  و

مان بعععععه اربابعععععان  رتقعععععالی خعععععود چنعععععین  عععععرار  یردنعععععد: بر ردیعععععد ، اینعععععون و عععععت ورود بعععععه مسعععععل

سعععععععررمین انعععععععدلن نیسعععععععت جاسوسعععععععان هعععععععر رور مسعععععععابقات و ارتخعععععععارات جوانعععععععان مسعععععععلمان را 

یردنعععععععد ، و هعععععععم چنعععععععان ررمانعععععععدهان را ار حملعععععععه بعععععععه انعععععععدلن در یععععععععر،ادبیات و...میعععععععاهده می

نی اندلسعععععی را در حعععععا   ریعععععه یعععععردن یارتنعععععد، برحععععع ر معععععی دایعععععتند ، تعععععا ایعععععن یعععععه روری جوانعععععا

او در جععععععععواب  فععععععععت:دختری یععععععععه او را دوسععععععععت مععععععععی ار او علععععععععت  ریععععععععه ا  را  رسععععععععیدند و 
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دایعععععتم معععععرا تعععععرا یعععععرده اسعععععت. جاسوسعععععان بعععععه سعععععرعت بار یعععععتند و بعععععه  رتقعععععالی هعععععا  فتنعععععد: 

اینعععععون و عععععت ورود بعععععه انعععععدلن اسعععععت. بعععععرادران عریعععععر ، آیعععععا معععععی بینیعععععد یعععععم ه  عععععن ار هیتصعععععد 

ار انعععععدلن بیعععععرون راندنعععععد  یعععععا اهتمعععععام  ه بعععععا تعععععال  سعععععه یعععععا چهعععععار ماهعععععه، معععععارا  چ ونعععععسعععععا

جوانانیعععععان و مسعععععتی جوانانمعععععان توانسعععععتند بعععععدان هعععععدد دسعععععت یابعععععد و چعععععه سعععععخنی صعععععادر تعععععر 

 ار این یالم خداوند متعا  است یه می ررماید:

ِکْن ََْنفَُسُهْم یَْظِلُمونَ » اُهْم َولَٰ ا َظلَْمنَٰ  1«.َو مَٰ

 «اییان ستم ن ردیم، بل ه خود بر خوی  ستم یرده اند.وما در حه »

عریععععععران ، مععععععا در بسععععععیاری ار امععععععور ضععععععروری تععععععال  و جععععععدیت الرم را انجععععععام نمععععععی 

دهعععععیم  معععععان ن نیعععععد یعععععه ایعععععن سعععععخن معععععا منفعععععی ن عععععری و بعععععد اندییعععععی اسعععععت، و معععععن معنویعععععت 

ویععععیار و بسععععیاری ار جوانععععان را نادیععععده مععععی  یععععرم   بل ععععه مععععن مععععی دانععععم یععععه تعععععداد آنععععان یععععه ه

آ ععععاه بععععوده و بععععه انجععععام و ععععاید خععععود  یععععام مععععی یننععععد بسععععیار ریععععاد اسععععت اما بععععاور ینیععععد تعععععداد 

آنعععععان یعععععه جعععععدیت و تعععععال  را در امعععععور خعععععود ندارنعععععد و نسعععععبت بعععععه هعععععر چیعععععری را ال ابعععععالی و 

را بععععه د ععععت مععععورد توجععععه  ععععرار  بععععی توجععععه انععععد، یععععم نیسععععتند و برماسععععت یععععه خطععععر ایععععن مسععععنله

 دهیم.

 ز چیست؟عدم جدیت ناشی ا

خواننووووووده ی گرامی!جوووووووانی کووووووه تمووووووام سووووووال را بووووووه بووووووازی و سوووووورگرمی هووووووای بیهوووووووده 

مشوووووغول موووووی شوووووود و هنگوووووام امتحوووووان تقلوووووب و نیرنووووو  را بوووووه کوووووار موووووی گیووووورد، فوووووردی جووووودی و 

فعوووووال محسووووووب نموووووی شوووووود ، و چنوووووین شووووویوه ای نهایوووووت تنبلوووووی و سسوووووتی و ضوووووعف بوووووه شووووومار 

ین مععععی ینععععی  در جععععواب مععععی  ویععععد: و تععععی هععععم یععععه بععععه او مععععی  ععععویی چععععرا ایععععن چنعععع کمووووی رود

بععععععی  ار نیمععععععی ار رععععععار  التحصععععععیالت دانیعععععع اه هععععععا در  یععععععاده رو هععععععا بی ععععععار و سععععععر  ععععععردان 

 هستن!

 عععععن چ ونعععععه معععععی تعععععوان بعععععه  یعععععروری و سعععععر ارعععععراری ایعععععن چنعععععین جامععععععه ای امیعععععدوار 

معلموووووان و مدرسوووووانی هوووووم کوووووه در سوووووطوح مختلوووووف بوووووا کموووووک بوووووه دانوووووش آمووووووزان، آنوووووان بعععععود !

                                                                 
 118نح :  1
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نقشوووووی بسووووویار موووووؤثر در تسوووووریع ایووووون انحطووووواط و سوووووقوط دارنووووودک چراکوووووه بوووووا را موووووی فریبنووووود، 

 این کار تسلی تنبل، بی قید و سست عنصر عنصر را می پرورانند.

مسعععععع والن هععععععم خععععععود در نویععععععتن تقلععععععب و در آوردن آن بععععععه سععععععر جلسععععععه ی امتحععععععان بععععععه 

 ررراندانیعععععان یمعععععک معععععی یننعععععد و معععععی  رسعععععند: آیعععععا ایعععععن امعععععت بعععععه  یعععععروری و سعععععربلندی خواهعععععد

چگونووووه ایوووون امووووت بووووه سووووربلندی و عووووزت خواهوووود رسووووید رسععععید  بایععععد در جععععواب آن هععععا  فععععت: 

 ، در حالی که مازندگیمان را با تقلب آغاز می کنیم ؟!

 یجوانعععععان اسعععععت. نمونعععععه ا یو سسعععععت تییوچعععععک ار ععععععدم جعععععد ینمونعععععه  کیعععععرقعععععط  نیعععععا

نمعععععا و لبعععععان تنععععع  و بعععععدن  دنیهمتیعععععان رقعععععط  ویععععع تیعععععهسعععععتند یعععععه امعععععروره نها یدخترانععععع  عععععرید

 ای.نععععععدیسریعععععان اسعععععت، تعععععا جوانععععععان را مفتعععععون و منحعععععرد نما یو رعععععرم دادن بعععععه موهععععععا  یعععععآرا

هععععا  چععععهیو  رععععرم دادن بععععه ماه یبععععدن سععععار ییععععه یاریععععان ررععععتن بععععه بایعععع اه هععععا ی سععععران جععععوان

و  نیعععععجسعععععم جهعععععت مبعععععارره بعععععا دیعععععمنان د تیعععععبعععععدن اسعععععت، نعععععه بعععععه من عععععور تقو یو انعععععدام هعععععا

 دختران جوان! دنیبه انحراد ییان ی،بل ه براو الرم استآ دهی سند یملتییه امر

 یمععععععاهواره ا ییانععععععا  هععععععا هیععععععوجععععععود دارنععععععد یععععععه ار طر یاریجوانععععععان بسعععععع دیععععععین تصععععععور

دوسعععععت  سعععععر و دوسعععععت دختعععععر هستند،یعععععب و رور در  عععععن  ارتنیعععععرقعععععط بعععععه دنبعععععا   نترنعععععتیو ا

 رمعقععععععععو ی  یانجععععععععام یارهععععععععا ایععععععععدوسععععععععتت دارم و... و  ی ععععععععیال ترون یهععععععععا امیععععععععررسععععععععتادن  

روابعععععط سعععععخن  نیعععععنعععععا میعععععرو  بعععععودن ا ایعععععهسعععععتند. معععععا اینعععععون در خصعععععو  میعععععرو   ی عععععرید

 یو معععععر   جامعععععععه  ینعععععابود یعنععععععیو مهعععععم تعععععر  یاتیعععععح اریبسعععععع یا هیار ضععععع م،بل عععععهیی و ینمععععع

 .میین یصحبت م ینید یررتن ارر  ها نیار ب ایو  یاسالم

 یرفتارهووووووا نیعووووووادت و زشوووووت توووووور نیمعقوووووول اسووووووت کووووووه موووووا بوووووودتر ایوووووو!آزیجووووووان عز یا

ک توووووالش را رهوووووا  تیجووووود یعنووووویکوووووه آن هوووووا دارنووووود  یزیوووووچ نیبهتووووور م؟ویکنووووو دیووووورا تلق انبووووویغر

 یخووووووووب دیوووووووو از تلق میریوووووووفرهنووووووو  غووووووورب را بگ یمنفووووووو یفقوووووووط جنبوووووووه هوووووووا دیوووووووبا م؟چووووووورایکن

 م؟یکن یخوددار شانیها

در مجعععععععععالن ر ععععععععع  و  ت،یعععععععععریتیو ععععععععععدم جد ی عععععععععر یار الابعععععععععال  عععععععععرید یا نمونعععععععععه

 یبنععععد وبعععععار یتالط و روابعععععط نامیععععرو  و بعععععتولعععععد اسععععت یعععععه اخعععع یهععععا و جیعععععن هععععا یآوارخععععوان

 یود. یدر آن ها به ورور میاهده م
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را در بععععععارار میععععععاهده یععععععرد  یهللا عنععععععه جععععععوان یدوم عمررععععععارور رضعععععع فععععععهیبععععععار خل کیعععععع

 ایععععععررععععععت،رورا بععععععه او  فععععععت: آ یسععععععبک و جلععععععد راه معععععع ییععععععه بععععععا یریععععععمه و نععععععار و حریععععععات

هللا عنعععععععه او را  ی. آن حضعععععععرت رضعععععععنیرالمعععععععومنیام یر،ایععععععجعععععععوان  فعععععععت: خ  یهسعععععععت ییمععععععر

و معععععردان امعععععت محمعععععد  وانعععععانیعععععه ج میسعععععتین یو راضععععع میهیعععععدار داد و ررمود:معععععا دوسعععععت نعععععدار

  ونه راه بروند. نیوسلم ا هیرسو  هللا ص  هللا عل

در خانععععععه بععععععه  نععععععدییععععععه بععععععه دوستانیععععععان ب و نیععععععیععععععه دختععععععران ار ا مینععععععیب یمعععععع امععععععروره

 نیعععععععت آن هعععععععا در اهمععععععع ییننعععععععد و تمعععععععام یینند،احسعععععععان خجالعععععععت مععععععع یمادریعععععععان یمعععععععک مععععععع

 ست یچ راهنی  نیمارا ا ایان یتر ساخت یدام ییور است  نیمصرود است یه ا

تعععععا رمعععععانی یعععععه وضععععععیت  العععععب جوانعععععان معععععا این ونعععععه اسعععععت، هعععععیچ حریتعععععی ار ملعععععت معععععا 

  سرنخواهد رد.

امعععععععععروره دخترانعععععععععی را معععععععععی بینعععععععععیم یعععععععععه بییعععععععععتر او عععععععععات خعععععععععود را بعععععععععه  فت عععععععععوی 

ا جوانععععععان آیععععععنایی  یععععععدا یععععععرده و آن هععععععا را ار آمیععععععوو  مععععععی یععععععوند،تا بععععععchatاینترنتییچععععععت

 راه به در نمایند. این عادات و اخالر بد نابود یننده ییان جامعه اند.

ای جوانععععععان مسععععععلمان جععععععدیت و تععععععال  یععععععما مصععععععرود چیسععععععت  بععععععرادران عریععععععر، مععععععن 

ار ایععععععن یععععععه نمونععععععه هععععععایی چنععععععین دردآور و ناراحععععععت یننععععععده را بععععععرای یععععععما بععععععار و مععععععی یععععععنم 

ما ایعععععن هعععععا حقعععععایه موجعععععود در جامععععععه ماسعععععت. معععععن نمعععععی  عععععویم یعععععه تمعععععامی بسعععععیار متاسعععععفم،ا

جوانعععععان ایعععععن چنعععععین هسعععععتند،بل ه معععععی بیعععععنم جوانعععععانی هعععععم آ عععععاه و هویعععععیار هسعععععتند،لی ن بعضعععععی 

ار آن هعععععا نیارمنعععععد یسعععععی هسعععععتند یعععععه دسعععععت آن هعععععا را  ررتعععععه و بعععععه آن هعععععا ب ویعععععد:این یعععععار را 

 انجام ندهید.

ظووووووووامی بسوووووووویار بووووووووزرگ و زیباسووووووووت کووووووووه دوسووووووووتان و سووووووووروران گرامی،اسووووووووالم مووووووووا ن

 ایرادی در آن وجود ندارد،بلکه تمام عیب ها از وجود ماست.

 ععععععن ار 《آلمععععععان》بیایععععععد بععععععه دنیععععععای  ععععععرب بن ععععععریم یععععععه چ ونععععععه حریععععععت مععععععی ینععععععد:

جنععععععععععع  چ ونعععععععععععه باسعععععععععععاری یعععععععععععد و چعععععععععععه یسعععععععععععانی در  یر عععععععععععت آن ییعععععععععععور دخالعععععععععععت 

  ععععععععن ار جنعععععععع  ویران ععععععععر چ ونععععععععه باسععععععععاری یععععععععد  چععععععععه یسععععععععانی در《 ا ععععععععن》دایععععععععتند 
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یعععععععریت یردنعععععععد  م عععععععر جوانعععععععان تالیععععععع ر و جعععععععدی نبودنعععععععد یعععععععه ایعععععععن 《لبنعععععععان》باسعععععععاری

 ییورها را دوباره آباد یردند 

ینخسعععععععععت وریعععععععععر اسعععععععععبه ان لینآ صعععععععععرد ن عععععععععر ار 《مار عععععععععارت تعععععععععاچر》خعععععععععانم 

یخصعععععععیت و عقایعععععععد  در خعععععععال  جنععععععع  بعععععععا آر انتعععععععین معععععععدت چهعععععععار سعععععععا  لبعععععععان تیعععععععره 

مععععععن معععععی خعععععواهم یععععععما،جدیت  ویید.موضعععععو  سعععععخن معععععا خععععععوبی و بعععععدی یعععععار او نیسعععععت،بل خ 

مووووون موووووی خوووووواهم بوووووه شوووووما بگوووووویم  در و تعععععال  او و ملعععععت  را در انجعععععام امعععععور تصعععععور ینیعععععد، 

. روی سعععععخن معععععن بعععععا کارهایتوووووان  جووووودی باشوووووید و بوووووه هووووور کووووواری اهمیتوووووی در خوووووور آن بدهیووووود

 است یه سرمایه ی این امت هستند. جوانان

 جدیت و تالش را بیاموزیم. هو یاران با وفای او رضی هللا عن ملسو هيلع هللا ىلصبیاید تا از پیامبر 

در وا عععععع  مععععععن مععععععی خععععععواهم نمونععععععه هععععععایی ار تععععععال  و جععععععدیت  یععععععامبر صعععععع  هللا علیععععععه 

وسععععععلم و اصععععععحاب یععععععرام او را بععععععرای یععععععما بیععععععان یععععععنم تععععععا آن هععععععا را ال ععععععو  ععععععرار داده و ار آن 

هععععععا جععععععدیت و مععععععداومت را بیاموریععععععد.  یععععععامبر ایععععععرم صعععععع  هللا علیععععععه و سععععععلم را بن ریععععععد یععععععه در 

ای عمععععععوی من،بععععععه خععععععدا سععععععو ند ا ععععععر 》وت خععععععود در م ععععععه، بععععععه عمععععععوی   فععععععت:ابتععععععدای دععععععع

خوریععععععید را در دسععععععت راسععععععت و مععععععاه را در دسععععععت چععععععد مععععععن ب  ارنععععععد تععععععا ار دیععععععن خععععععودیو 

دعوتبععععععه آنآ دسععععععت بردارم،هر ععععععر آن را رهععععععا نخععععععواهم یرد،تععععععا خداونععععععد آن را آیعععععع ار ینععععععدیو 

 1.《من به  یروری دست یابمآ یا این یه در این راه ار بین بروم

 :خداوند به  یامبر خود حضرت یحیی علیه سالم ررمود

ل  َو آتَْینَاهُ اْلُحْکَم َصبِیّا  »   ۲«.یَا یَْحیَى ُخِذ اْلِکتَاَب بِقُوِّ

ی فتعععععععیمآ ای یحیعععععععی یتعععععععاب آسعععععععمانی را بعععععععه جعععععععد و جهعععععععد ب یعععععععر و بعععععععه او در عهعععععععد 》

 .《صباوت و یودیی ح متینبوتآ بخییدیم
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السععععالم را ن عععععاره یععععن یعععععه هن عععععام ی سععععتن بعععععت هعععععا  یععععامبر خعععععدا حضععععرت ابعععععراهیم علیعععععه 

 چند سا  دایت 

 فتند:ینیدیم جوانی یه به او ابراهیم 》 1(«.٦۰) قَالُوا َسِمْعنَا فَت ى یَْذُکُرُهْم یُقَاُل لَهُ  ِْبَراِهیمُ »

 《 فته می یود ار آنانیبه بدی آ سخن می  فت

 ی بییتر.سا   یا مقدار16م ر سن جوانییرتیآچند سا  است   البا 

یعععععا 16بعععععه اصعععععحاب یهعععععد بن ریعععععد یعععععه هن عععععام برخعععععورد بعععععا تمعععععامی آن میععععع الت در سعععععن 

 سال ی بوده اند،چرا یه  رآن درباره ی آن ها می ررماید:17

 ۲«.   ِنُِّهْم فِتْیَةٌ آَمنُوا بَِربِِّهْم َو ِزْدنَاُهْم ُهد ى»

رده بودنعععععععد اییعععععععان جعععععععوانمردانی بودنعععععععد یعععععععهیدر نهعععععععانآ بعععععععه  رورد اریعععععععان ایمعععععععان آو》

 .《و ما بر هدایتیان اررودیم

ای جوانععععععان مسععععععلمان، یععععععامال هویععععععیار بایععععععید یععععععه یحیععععععی علیععععععه السععععععالم یععععععودیی بععععععی  

نبععععود یععععه بععععه  یععععامبری رسععععیده  ابععععراهیم علیععععه السععععالم در جععععوانی بععععت هععععا رای سععععت  اصععععحاب 

مقصووووودم ایوووون اسووووت کووووه عموووور مفیوووود بوووورای انجوووووام یهععععد جوانععععانی مصععععمم و جععععدی بودنععععد و... 

مهوووووووم و کارهووووووای بوووووووزرگ، زیوووووور بیسوووووووت سووووووال اسوووووووت. بایوووووود جووووووودیت و توووووووالش را از  وظووووووایف

 . دکودکی و نوجوانی آغاز کر

 چهل سال برای تغییر یک نسل فرصتی مناسب است

ل  َو آتَْینَاهُ اْلُحْکَم » خواننده ی  رامی! در یالم خداوند آیاتی همچون یَا یَْحیَى ُخِذ اْلِکتَاَب ِبقُوِّ

 ه ی جدیت را به ما یادآوری می ینند،یم نیستند،  رآن یریم ار بنی اسرا ی  سخنیه مسال ٣«.َصبِیّا  

وارد سععععععررمین مقععععععدن »مععععععی  ویععععععد، آن  ععععععاه موسععععععی علیععععععه السععععععالم بععععععه آن هععععععا ررمععععععود: 

 ،اما بنی اسرا ی  با تن  روری و سستی جواب دادند:«یوید یو با دیمنان بجن یدآ
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 1«. ا  َما َداُموا فِیَها فَاْذَهْب ََْنَت َو َرب َک فَقَاتاِلَ  ِنِّا َهاُهنَا قَاِعُدونَ یَا ُموَسى  ِنِّا لَْن نَْدُخلََها ََبَد»

ای موسعععععی، معععععادامی یعععععه آنعععععان ان جعععععا هسعععععتند معععععا هر عععععر وارد نخعععععواهیم یعععععد  تعععععو یعععععا »

 «. رورد ارت بروید وبجن ید ما در این جا برینار می مانیم

   خداوند به آنان ررمود:سستی و یسالت آنان را بن رید  نتیجه چه ید

َمةٌ َعلَْیِهْم ََْربَِعیَن َسنَة   »  ۲«.فَِ نَِّها ُمَحرِّ

 «.در این صورتی ورود بهآآن سررمین چه  سا  برآنان حرام است»

چرا !ریعععععرا ان معععععدت بعععععرای توییعععععر آن نسععععع  سسعععععت و تنبععععع  یعععععاری بعععععود  نسعععععلی یعععععه نعععععه 

 .در یارهای خود ونه در امور دینی جدی و رعا  نبودند

ای مسووووووولمانان و جوانوووووووان دینووووووودار! شوووووووما را بوووووووه ذات اقووووووودس خداونووووووودی سووووووووگند موووووووی 

 دهم که در امور خود جدی باشید و از سستی و کاستی بپرهیزید.

در جنععععع  نحعععععد هن عععععامی یعععععه عرصعععععه ی جنععععع  بعععععر مسعععععلمانان تنععععع  یعععععد،  یعععععامبر اسعععععالم 

بعععععه معععععا  یعععععدام معععععرد اسعععععت یعععععه یامعععععرورآ جعععععان خعععععود را»صععععع  هللا علیعععععه و آلعععععه و سعععععلم ررمعععععود: 

 ععععععن  نفععععععر ار انصععععععار یععععععه هم ععععععی جععععععوان بودنععععععد بععععععر خاسععععععتند و  فتنععععععد: ای » مععععععی ررویععععععد  

رسععععععو  خععععععدا! مععععععا حاضععععععریم. آن هععععععا در ینععععععار  یععععععامبر خععععععدا صعععععع  هللا علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم 

یریعععععد بعععععن »جن یدنعععععد تعععععا ی عععععی  عععععن ار دی عععععری بعععععه رعععععیی یعععععهادت نایععععع  یعععععدند. آخعععععرین آنعععععان 

بعععععه یعععععدت مجعععععرو  یعععععد در درعععععا  ار  یعععععامبر  بعععععود، او تعععععا رمعععععانی یعععععه«سععععع ن رضعععععی هللا عنعععععه 

صعععععع  هللا علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم جن یععععععد وآن  ععععععاه یععععععه  روهععععععی ار مسععععععلمانان سععععععر رسععععععیدند و 

خواسعععععتند او را بعععععر دارنعععععد ،بعععععا صعععععورت بعععععر روی خعععععاا ارتعععععاد، آن  عععععاه یعععععه  یعععععامبر صععععع  هللا 

صعععععععورت یریعععععععد را ار روی »علیعععععععه و آلعععععععه و سعععععععلم متوجعععععععه ارتعععععععادن او یعععععععد، رریعععععععاد بعععععععر آورد:

ا برداریعععععععد   یعععععععامبر صععععععع  هللا علیعععععععه و آلعععععععه و سعععععععلم رانعععععععو رد و صعععععععورت او را ار روی خعععععععا

خعععععاا بلنععععععد یعععععرد ، سعععععع ن خعععععاا هععععععا را ار روی صعععععورت  دلععععععم نمعععععود و سععععععر او را بععععععر روی 

خععععدایا! مععععن  ععععواهم یععععه یریععععد »رانععععوی خععععود  ععععرار داد د بععععا بلنععععد یععععردن دسععععت هععععای  ررمععععود: 
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بعععا  یعععه مععععن ار یریعععد بعععن سععع ن راضععععی و بعععن سععع ن بعععه عهعععد خععععود ورعععا یعععرد، خعععدایا تععععو یعععاهد 

 1«خینودم.

مردان ععععععی و ورععععععاداری آنععععععانرا ببیننععععععدو بن ریععععععد یععععععه چ ونععععععه بععععععا  یععععععامبر ایععععععرم صعععععع  هللا 

 علیه و آله و سلم ررتار می یردند و چ ونه آن مردان راستین به او ورادار بودند   

ه وجعععععود وا ععععععا در میعععععان م منعععععان مردانعععععی وا ععععععی و راسعععععتین وجعععععود دارنعععععد، بعععععه یقعععععین یععععع

 دارند.

 مؤمنانی چه به عهد خود با خداوند وفادار ماندند.

خواننععععععده ی  رامععععععی، مردان ععععععی ابععععععوب ر صععععععدیه رضععععععی هللا عنععععععه را ن ععععععاره یععععععن یععععععه 

مععععععی  فععععععت: بععععععه خععععععدا سععععععو ند آن  ععععععدر نخوابیععععععده ام تععععععا خععععععوابی ببیععععععنمی یعنععععععی و ععععععت خوابیععععععدن 

راهعععععی  عععععرار  ررتعععععه ام  ندایعععععته ام آو  فلعععععت ن عععععرده ام تعععععا مرت عععععب ایعععععتباه یعععععوم  چعععععرا یعععععه بعععععر

 یه بار یت ندایته استیو ا ر دچار ایتباه می یدم برایم  یر  اب  جبران  بودآ.

 خواندی ! آیا سخنان آن برر وار را به د ت

رضععععی هللا عنععععه بن عععععر یععععه بععععه دلیععععع  مسععععاررت ، در هن ععععام جنععععع  « انععععن بععععن نضعععععر»بععععه

 عععععام جنععععع  بعععععدر حاضعععععر نبعععععود وآن  عععععاه یعععععه بار یعععععت  فعععععت: ای رسعععععو  خعععععدا! معععععن هن«بعععععدر»

 ایعععععب بعععععودم،در حعععععالی یعععععه ایعععععن اولعععععین جنععععع  یعععععما بعععععا میعععععریان بعععععود  بعععععه خعععععدا سعععععو ند ا عععععر 

خداونععععد مععععرا عمععععر دهععععد تععععا در جنعععع  دی ععععری حاضععععر بایععععم ،آن  ععععاه خواهیععععد دیععععد یععععه چ ونععععه 

خعععععععواهم جن یعععععععد. آن برر عععععععوار در رور جنععععععع  نحعععععععدی ن ار ی سعععععععت خعععععععوردن مسعععععععلمانان آدر 

ن ار آن چععععه یععععه مسععععلمانان انجععععام داده انععععد بععععه در ععععاه تععععو مقابعععع  مععععردم ایسععععتادو  فععععت: خععععدایا معععع

ععععععع ر مععععععی آورم و ار آنچععععععه یععععععه میععععععریان انجععععععام داده انععععععد بیععععععراری مععععععی جععععععویم. سعععععع ن بععععععا 

یمیععععیر خععععود بععععه سععععمت دیععععمن بععععه راه ارتععععاد و هن ععععامی یععععه بععععه سعععععد بععععن معععععا  رضععععی هللا عنععععه 

بععععععوی برخععععععورد یععععععرد،  فععععععت: ای سعععععععد!  ایععععععن بهیععععععت اسععععععت و ایععععععن خععععععدای انععععععن اسععععععت،من 

بهیععععت را استیععععمام مععععی یععععنم. سعععععد بععععن معععععا  رضععععی هللا عنععععه  فععععت: مععععن تععععوان بععععار و یععععردن 

آن چعععععععه را یعععععععه اوی در آن رور آانجعععععععام داد ، نعععععععدارم   هن عععععععامی یعععععععه جسعععععععد او را یعععععععارتیم بعععععععر 

 ی ععععععر  ادععععععر هیععععععتاد و چنععععععد ضععععععربه ی یمیععععععیر ،نیععععععره را میععععععاهده یععععععردیم و میععععععریانی در 
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را مدععععع  مععععععی ردنعععععد  چعععععرا یعععععه خعععععواهر  رقعععععط بععععععا  مقاومعععععت و  ایعععععداری و رخعععععم خعععععوردن آاو

میععععععععاهده ی ان یععععععععتا  توانسععععععععت او را بیناسععععععععد. خداونععععععععد یععععععععریم دربععععععععاره ی اوی و امدععععععععا  او 

 آاین آیه را نار  ررمود:

َ َعلَْیِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحَبهُ َو ِمْنُهْم َمْن یَنْ »  تَِظرُ ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا للاِّ

 1«.َو َما بَدِّلُوا تَْبِدیال  

ار میعععععان م منعععععان مردانعععععی هسعععععتند یعععععه در  یمعععععانی یعععععه بعععععا خداونعععععد بسعععععته انعععععد، راسعععععت و »

درسعععععت ررتعععععار یعععععرده انعععععد و ار اییعععععان یسعععععی هسعععععت یعععععه عهعععععد خعععععوی  رای تعععععا  ایعععععان حیاتآبعععععه 

سعععععر بعععععرده اسعععععت و یسعععععی هسعععععت یعععععهی یعععععهادت راآانت عععععار معععععی ییعععععد و هعععععیچ  ونعععععه توییعععععر   

 «لی در یار نیاورده اندتبدی

معععععی بینیعععععد یعععععه انعععععن بعععععن نضررضعععععی هللا عنعععععه نمونعععععه ای ار م منعععععان وا ععععععی اسعععععت. چعععععه 

چیعععععری باعععععع  یعععععده یعععععه ایعععععن  ونعععععه عمععععع  ینعععععد  او همعععععواره در خعععععال  آن یعععععک سعععععا ، وععععععده ی 

بوووووورادران عزیووووووز! جوووووودیت و تووووووالش را از مدرسووووووه ی خععععععود را بععععععا خداونععععععد بععععععه یععععععاد مععععععی آورد. 

 و آله و سلم و یاران باوفایش بیاموزید. رسول خدا صل هللا علیه

نمونعععععععه ای دی عععععععر ار مومنعععععععان وا ععععععععی اسعععععععت  هن عععععععامی یعععععععه «ابعععععععو ایعععععععوب انصعععععععاری»

بععععرود،  ععععن بععععه «  سععععنطنینه»هیععععتاد سععععا  سععععن دایععععت، مععععی خواسععععت همععععراه مسععععلمانان بععععه رععععت 

آنعععععان  فعععععت: متعععععر همعععععراه بعععععا خعععععود ببریعععععد. مجاهعععععدان   بعععععه او  فتنعععععد: تعععععو توانعععععایی مسعععععاررت و 

را نعععععداری ابعععععو ایعععععوب رضعععععی هللا عنعععععه در جعععععواب آنعععععان  فعععععت: خداونعععععد متععععععا  معععععی  جن یعععععدن

 ررماید:

 2«.اْنِفُروا ِخفَافا  َو ثِقَاال  »

 «چه سبک بار وچه سن ین باری به جهاد آروانه یوید. »

 آیا جدیت و تال  را در  فتار و یردار او میاهده نمی ینید 

                                                                 
 23احراب: 1
 ۴1توبه:  2
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توانسععععععت  سععععععطنطنیه را  ععععععن ار در سععععععن بیسععععععت و سععععععه سععععععال ی « محمععععععد رععععععات »سععععععلطان 

مقاومعععععت رعععععراوان اهععععع  یعععععهر رعععععت  نمایعععععد. آیعععععا معععععا چنعععععان جعععععدیت و تعععععال  را در وجعععععود خعععععود 

 داری 

مسووووووجد »ر حووووووالی کووووووه م دصووووووالح ایوووووون ایوووووووبی رحمووووووه هللا آملووووووی گفووووووت  چگونووووووه بخنوووووود»

در اسوووووارت دشووووومنان اسوووووت، مووووون از ایووووون کوووووه خداونووووود مووووورا در حوووووال تبسوووووم ببینووووود، « االقصوووووی

اران! آیععععععا ی ععععععی ار یععععععما ایععععععن چنععععععین در یععععععار هععععععای  جععععععدی و تالیعععععع ر ای بععععععرد شوووووورم دارم.

 است  

عریععععران! مععععن ار ایععععن ن ععععرانم یععععه صععععدایم بععععه  ععععو  جوانععععانی یععععه اهعععع  جععععدیت و تععععال  

نیسعععععتند نرسعععععد، بنعععععابراین ار یعععععما معععععی خعععععواهم یعععععه دسعععععت آن هعععععا را  ررتعععععه و آنعععععان را یعععععاری 

دینععععععیی ودنیویآبیععععععاموریم  ینیععععععد. بیاییععععععد تععععععا بععععععا یمععععععک خداونععععععد جععععععدیت و یویعععععع  را در امععععععور

 تا مو عیت امروری خود را به آن چه یه خداوند دوست دارد توییر دهیم.
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 برادری و پاکدلی

 فضیلت را از چه لبریز نموده ای؟!

یینعععععه و دیعععععمنی در د  آیعععععا عا النعععععه اسعععععت یعععععه ارعععععراد یعععععک ملعععععت نسعععععبت بعععععه هعععععم دی عععععر 

یععععه تمععععای آن هععععا تحععععت نععععام  و  روهععععی دیععععمن  روهععععی دی ععععر بایععععند، در حععععالی دایععععته بایععععند 

چیععععری یععععه  ابعععع  تصععععور نیسععععت ایععععن اسععععت یععععه د  هععععا مملععععو ار یینععععه  یامععععت محمععععدیآ هسععععتند 

و نفععععععرت هععععععم دی ععععععر بایععععععد و بععععععه جععععععای رحمععععععت و هم ععععععاری و بععععععرادری، آن هععععععا را لبریععععععر ار 

امعععععا بعععععا یمعععععا  تاسعععععد  عععععاهی او عععععات معععععی بییعععععنم یعععععه در میعععععان معععععا  بعععععدخواهی و دیعععععمنی ببینعععععیم.

 ایععععدلی ار یعععععاد ررتععععه اسعععععت. ای بعععععردار عریععععر!  عععععام بععععه  عععععام بععععا تعععععو خعععععواهم مفهععععوم بعععععرادری و 

موووووا موووووی خوووووواهیم کوووووه امتوووووی بعععععود تعععععا در سعععععینه ات مفهعععععوم متععععععالی امعععععت اسعععععالمی را بیعععععابی. 

واحوووووده داشوووووته باشووووویم و هووووور کووووودام از موووووا بوووووه آن اموووووت احسووووواس تعلوووووق کنووووویم و در راه اعوووووتالی 

 آن کوشا باشیم.

و درسعععععت ار بایعععععیم  ایعععععن هعععععا مععععععانی بعععععرادری  معععععی خعععععواهیم در تمعععععام امورمعععععان صعععععادر

و  ایععععععدلی هسععععععتند.  ایععععععدلی یعنععععععی صععععععفای بععععععاطنی و ابتعععععععاد و دوری  لععععععب ار تمععععععامی آن چععععععه 

 یه ما را ار هم دور می یند.

ای بعععععععرادر! معععععععا دوسعععععععتان و بعععععععرادران خعععععععود را بعععععععه سعععععععبب وجعععععععود دردسعععععععر و رحمعععععععت 

ایععععن چیععععری اسععععت یععععه مععععا  رععععراوان رورانععععه ای رنععععد ی خععععود، ار یععععاد بععععرده ایععععم  در حععععالی یععععه

 آن را نمی خواهیم.

 عععععن بیعععععا، بعععععا معععععن  عععععدم بعععععه  عععععدم نهعععععا  بعععععرادری را در سعععععینه ات ب عععععار و هعععععر لح عععععه ار 

خععععودت ب ععععرن:  لبععععت را ار چععععه لبریععععر یععععرده ای  چععععرا یععععه ار یععععوره همععععان بععععرون تععععراود یععععه 

 در اوست.

 اخوت و برادری رحمتی از جانب خداوند است!

ر   یععععععته هعععععای دور برایتععععععان بعععععار و مععععععی یعععععنم  امععععععا نععععععه در ابتعععععدا ح ایععععععت بعععععرادری را ا

ار رمعععععان  یعععععامبر برر وارامعععععان حضعععععرت محمعععععد صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم بل عععععه ار رمعععععان هعععععای 

 خیلی  ی  ار وی، ار رور ار  یامبر خدا
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موسععععععی علیععععععه السععععععالم، مععععععی  رسععععععی چععععععرا  چععععععون بنععععععی اسععععععرا یلیان مسععععععاله آخعععععععرت و 

ا بعععععا هعععععم ایعععععن مفهعععععوم را بعععععا د عععععت معععععورد توجعععععه بعععععرادری را بسعععععیار مهعععععم معععععی  ندایعععععتند، بیعععععا تععععع

 : رار دهیم  هن امی یه خداوند با موسی علیه السالم سخن  فت و به او ررمود

 1«.اْذَهْب  ِلَىَٰ فِْرَعْوَن  ِنِّهُ َطغَىَٰ »

 .«به سوی ررعون برو یه او سر به طویان بردایته است»

( ۲٥) َرّبِ اْشَرْح ِلد َصْدِري» مود:موسی علیه السالم  ن ار ادای این جمالت درخواست هایی ن

ْر ِلد ََْمِري   ۲(«.۲٨) ( یَْفقَُهوا قَْوِلد۲٧) ( َو اْحلُْل ُعْقَدل  ِمْن ِلَسانِد۲٦) َو یَّسِ

 رود عععععارا! د  معععععرا بعععععرایم  یعععععاده دار و یعععععارم را بعععععر معععععن آسعععععان یعععععن و  عععععره ی ربعععععانم 

 را ب یا تا سخنم را دریابند.

  او اخعععععععوت و بعععععععرادری را ار خعععععععدا طلبیعععععععد، چعععععععرا یعععععععه او ار او چعععععععه درخواسعععععععتی یعععععععرد

نمععععععی توانسععععععت بععععععه تنهععععععایی دوام بیععععععاورد و نیارمنععععععد بععععععرادری بععععععود تععععععا همععععععراه او بععععععه سععععععوی 

 ررعون روانه یود، بنابراین ار خداوند این چنین درخواست یرد:

( َو ََْشِرْکهُ ٣1) ْزِري( اْشُدْد بِِه ََ ٣۰) ( َهاُروَن ََِخد۲٩) َو اْجعَْل ِلد َوِزیرا  ِمْن ََْهِلد»

( ٣٥(  ِنَِّک ُکْنَت بِنَا بَِصیرا  )٣٤( َو نَْذُکَرَک َکثِیرا  )٣٣( َکْد نَُسبَِّحَک َکثِیرا  )٣۲) فِد ََْمِري

.»٣ 

و ار خعععععععانواده ام بعععععععرایم دسعععععععتیاری ب معععععععار، هعععععععارون بعععععععرادرم را و بعععععععا او  یعععععععتوانه ام را 

ان، تععععععا تععععععو را بسععععععیار نیععععععای  ینععععععیم و بسععععععیار نیرومنععععععد  ععععععردان و او را در یععععععارم یععععععریک  ععععععرد

علیععععه السععععالم ار خداونععععد چنععععین ی یععععادت ینععععیم یععععه تععععو خععععود بععععر احععععوا  مععععا بینایی.امععععا چععععرا موسعععع

درخواسععععععت هععععععایی نمععععععود  م ععععععر خععععععود بععععععه تنهععععععایی نمععععععی توانسععععععت خداونععععععد را تسععععععبی  ب ویععععععد  

م چعععععرا یعععععه بعععععرادری بسعععععیار ارریعععععمند اسعععععت. خداونعععععد متععععععا  در جعععععواب موسعععععی علیعععععه السعععععال

 ررمود:

                                                                 
 24طه  1
 25 - 28طه  2
 29 - 35 طه 3
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 1«.قَْد َُوتِیَت ُسْؤلََ  یَا ُموَسىَٰ  »

 «.ای موسی خواسته ات برآورده ید»

 هم چنان یه می خواستی آن ها را به تو بخییدیم.

 به این  فته ی خداوند متعا  بن ر یه می ررماید:

 ۲«.َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا َََخاهُ َهاُروَن نَبِی ا»

رادر  هعععععععارون را یعععععععه  یعععععععامبر ی و یعععععععریک و بعععععععاور اوآ    و ار رحمعععععععت خعععععععوی  بععععععع

بعععععود بعععععه او اررانعععععی دایعععععتیم آیعععععا یعععععالم  رود عععععار را بعععععه خعععععوبی یعععععنیدی  خعععععدایا! چعععععه ریباسعععععت 

یلمعععععععه ای یعععععععه ار آن بعععععععه گگرحمعععععععت معععععععا   تعبیعععععععر یعععععععده اسعععععععت.  عععععععن اخعععععععوت و بعععععععرادری، 

رحمتعععععی ار جانعععععب خداسععععععت. م عععععر یعععععما نمععععععی خواهیعععععد رحمعععععت هععععععای خداونعععععدی را در یابیععععععد  

 داوند هستید برادری را حف  ینید! ن ا ر خواستار رحمت خ

 ت بنی اسرائیل از زمان های قدیم!اکثری

حضععععععرت موسععععععی علیععععععه السععععععالم بععععععرای ررععععععتن بععععععه وعععععععده  ععععععاه  رود ععععععار  چهعععععع  رور 

مععععععردم بنععععععی اسععععععرا ی  را تععععععرا یععععععرد و همععععععان  ونععععععه یععععععه داسععععععتان آن در  ععععععرآن یععععععریم آمععععععده 

دنععععععد و هععععععارون علیععععععه السععععععالم یععععععه جانیععععععین آن اسععععععت، آن هععععععا بععععععه  وسععععععاله  رسععععععتی روی آور

حضععععرت بععععود، حیععععران و سععععر ردان نمععععی دانسععععت یععععه چععععه ینععععد  چععععرا یععععه او در میععععان دو یععععار 

  رار  ررته بود:

آنععععععان را بععععععا رور بععععععه سععععععوی حععععععه و خععععععدا  رسععععععتی بار ردانععععععد و ار  وسععععععاله  رسععععععتی . 1

علیععععععه  بععععععار دارد یععععععه در آن صععععععورت آن هععععععا دو دسععععععته مععععععی یععععععدند:  روهععععععی همععععععراه هععععععارون

السععععععالم و  روهععععععی  وسععععععاله  رسععععععت بععععععر ضععععععد او  در نتیجععععععه آنععععععان در مقابعععععع  همععععععدی ر  ععععععرار 

  ررتند و دو دست ی در میان آنان به وجود می آمد 

                                                                 
 3۶طه: 1
              ۵3:میمر 2
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تعععععا بار یعععععت موسعععععی علیعععععه السعععععالم صعععععبر ینعععععد، چعععععرا یعععععه سعععععخن موسعععععی علیعععععه السعععععالم . 2

و ی  عععععارچ ی  در آنعععععان معععععودرتر بعععععود. بنعععععابراین هعععععارون علیعععععه السعععععالم منت عععععر بعععععرادر  مانعععععد

 و وحدت مردم را حف  یرد.

هن عععععامی یعععععه موسعععععی علیعععععه السعععععالم بعععععه میعععععان  عععععوم خعععععوی  بار یعععععت، و آنعععععان را در حعععععا  

 وسعععععاله  رسعععععتی یارعععععت  بسعععععیار خیعععععم ین یعععععد. او همچنعععععان یعععععه  عععععرآن یعععععریم ح ایعععععت معععععی ینعععععد 

 دست به یقه ی برادر  ید:

ِّبِعَِن ََ فَعََصْیَت ََْمِري٩۲وا )قَاَل یَا َهاُروُن َما َمنََعَک  ِْذ َرََْیتَُهْم َضل  » ( قَاَل یَا ٩٣) ( َاَلِّ تَت

ْقَت بَْیَن بَنِد  ِْسَرائِیَل َو لَمْ  ْرقُْب تَ  اْبَن َُمِّ الَ تَأُْخْذ بِِلْحیَتِد َو الَ بَِرَِْسد  ِنِّد َخِشیُت ََْن تَقُوَل فَرِّ

 1( «.٩٤) قَْوِلد

چعععععون دیعععععدی یعععععه  معععععراه یعععععده انعععععد، چعععععه یموسعععععی آمعععععد و بعععععر آیعععععفت وآ  فعععععت: ای هعععععارون 

چیعععععری تعععععو را ار متابععععععت معععععن باردایعععععت  آیعععععا ار دسعععععتور سعععععر یچی یعععععردی  یهعععععارونآ  فعععععت: 

ای  سععععر مععععادرم ریعععع  و سععععر مععععرا م یععععر ی وبععععا مععععن دریععععتی م ععععنآ، مععععن ترسععععیدم یععععه ب ععععویی 

آن صعععععبر و سععععع وت هعععععارون  ندایعععععتی بعععععین بنعععععی اسعععععرا ی  تفر عععععه انعععععداختی و سعععععخن معععععرا  عععععان

نایععععععی ار اجتهععععععاد و ن ععععععر یخصععععععی وی بععععععوده اسععععععت و بععععععرادر  موسععععععی علیععععععه علیععععععه السععععععالم 

 السالم نیر آن را صحی  دانسته و   یررت.

 ی را میعععععععان بعععععععرادران بنعععععععابراین بنعععععععی اسعععععععرا یلیان اولعععععععین یسعععععععانی بودنعععععععد یعععععععه دو دسعععععععت

 ایجاد یردند.

 تفرقه بینداز و حکومت کن!

عععععععو  یععععععد و دعععععععوت هن ععععععامی یععععععه  یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم در م ععععععه مب

آنععععععان یععععععرو  یردنععععععد بععععععه آرار و ا یععععععت وی در مقابعععععع  میععععععریان  ععععععری  آیعععععع ار یرد،خععععععود را 

و بسعععععععیاری ار آنعععععععان ار  ععععععع یر  اسعععععععالم سعععععععربار ردنعععععععد.آنان درواره هعععععععای م عععععععه را بعععععععر روی 

  یامبر صلی هللا علیه و آله و سلم بستند.
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و یعععععدام یعععععک ار  ه و سعععععلم اندییعععععید یعععععه بعععععه یجعععععا بعععععرود رسعععععو  ایعععععرم صععععع  هللا علیعععععه والععععع

او بعععععه یطعععععا دآ ررت،امعععععا دععععععوت    بایععععع  ععععععرب حاضعععععر بعععععه  بعععععو  دععععععوت الهعععععی او هسعععععتند 

در موسعععععم حعععععع  دعععععععوت خعععععود را بععععععر مردمععععععان  بایعععععع   معععععورد  بععععععو  اهعععععع  آن جعععععا وا عععععع  نیععععععد.

مختلععععد عرضععععه یععععرد، امععععا تنهععععا  بیلععععه ای یععععه  یععععامبر صععععلی هللا علیععععه و آلععععه و سععععلم ر ععععر نمععععی 

 بود، ا ر چه دایی های  اه  آن جا بودند.«مدینه»دربآیرد به آن جا برود،مردم یی

آیعععععا معععععی دانیعععععد چعععععرا نمعععععی خواسعععععت بعععععه آن جعععععا بعععععرود  چعععععون در مدینعععععه میععععع   بسعععععیار 

و  «اوس»برر عععععععی وجعععععععود دایعععععععت یعععععععه عبعععععععارت بعععععععود ار جنععععععع  طعععععععوالنی میعععععععان دو  بیلعععععععه

جن عععععی یعععععه ار سعععععا  هعععععا  عععععی  یععععععله ور یعععععده بعععععود.ا ر معععععی خواهیعععععد علعععععت آن را «خوووووزرج»

ن  ععععععو  ینیععععععد تععععععا آن را برایتععععععان بععععععار و یععععععنم:دو  بیلععععععه اون و خععععععررد ار   یععععععته بدانیععععععد  عععععع

هععععععای دور در یععععععهر یدععععععرب سعععععع ونت دایععععععتند و بععععععا امنیععععععت و آرامعععععع  آن جععععععا رنععععععد ی معععععععی 

 یردند.

میعععععان آنعععععان محبعععععت و دوسعععععتی وجعععععود دایعععععت تعععععا ایعععععن یعععععه  بعععععایلی ار یهودیعععععان بعععععه آن جعععععا 

ن اصعععععععلی مدینعععععععه یمتعععععععر یارتنعععععععد، مهعععععععاجرت یردنعععععععد و هن عععععععامی یعععععععه آنعععععععان خعععععععود را ار سعععععععاینا

بععععرای اجععععرای نقیععععه  تابتواننععععد بععععر یععععهر تسععععلط یابنععععد. اسععععتند یععععه بععععر نیععععروی خععععود بیفراینععععد،خو

ی خود،ابتععععععدا در میععععععان دو  بیلععععععه ی اون و خععععععررد حععععععواد  و اتفا ععععععاتی را ایجععععععاد یردنععععععد یععععععه 

آن نتیجعععععه ی درو   عععععرداری هعععععا ورتنعععععه ان یعععععری هعععععای آنعععععان بعععععود و در نهایعععععت بعععععه تفر عععععه میعععععان 

یهودیععععان دا مععععا تععععال  مععععی یردنععععد  دو  بیلععععه و  درتمنععععد یععععدن جمعیععععت یععععم یهودیععععان منجععععر یععععد.

 یه اختالد میان آن دو  بیله دامنه  یدا  رده و آت  یینه ها همواره میتع  بماند.

بععععععه ایععععععن من ععععععور آنععععععان  ععععععاهی او ععععععات بععععععه مععععععردم اون و  ععععععاهی او ععععععات بععععععه خررجیععععععان 

حتععععععی یهودیععععععان در  ععععععاهر خععععععود را بععععععه دو  نععععععد.سععععععایر ابرارهععععععای جن ععععععی مععععععی رروخت سععععععال  و

  روه تقسیم یرده بودند:

 روهعععععی بعععععا معععععردم اون و  روهعععععی بعععععا  بیلعععععه خعععععررد  تعععععا اختالرعععععات همعععععواره دایعععععر بعععععوده 

بععععدین  یععععت  ععععرده متحععععد و ی  ارچععععه بودنععععد. و جنعععع  و ییععععتار ادامععععه یابععععد، امععععا آنععععان خععععود در 

آلعععععه و سعععععلم بعععععه مدینعععععه اخعععععتالد و ترتیعععععب سعععععا  هعععععا  عععععی  ار ورود  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه و 



   دریغ از این مسلمانی

 

90 
 

امعععععا تمعععععامی آن تفر عععععه ار نعععععی هعععععا  انتقعععععام و خعععععون ریعععععری میعععععان آن دو  بیلعععععه در جریعععععان بعععععود 

 یامال درست حدن رده اید،برای ح ومت و سروری یردن. برای چه بود 

و سععععلم ر ععععر ررععععتن بععععه مدینععععه را  بععععه همععععین دالیعععع  بععععود یععععه  یععععامبر صععععلی هللا علیععععه و آلععععه

نمعععععوده بعععععود چرا یعععععه ار اختالرعععععات و خعععععون ریعععععری هعععععای نعععععابود یننعععععده   هعععععن خعععععود خعععععارد ار

 میان اه  آن جا،یامال آ اهی دایت.

 تجلی آرزوها!

یععععععک بععععععار یععععععه  یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم در موسععععععم حعععععع  میععععععوو  دعععععععوت 

رتعععععاد یعععععه در  ویعععععه ای نیسعععععته  بایععععع  ععععععرب بعععععه دیعععععن اسعععععالم بود،چیعععععم  بعععععه یععععع  جعععععوان ا

شوووووما اهووووول »نردیعععععک یعععععد و  رسعععععید:  علیعععععه و آلعععععه و سعععععلم بعععععه آنعععععان  یعععععامبر صعععععلی هللا بودنعععععد.

 فتنعععععد: اهعععععع  یدعععععرب هسععععععتیم ار  بیلعععععه خررد.رسععععععو  ایعععععرم صعععععع  هللا علیعععععه و آلععععععه و  «کجاییووووود؟

 در جواب  فتند:آری. «می نشینید تا باشما سخن بگویم؟» سلم ررمود:

و  و ی عععععی ار صعععععفات ریبعععععای معععععردم ععععععرب ار  عععععدیم ایعععععن بعععععود یعععععه خعععععوب بعععععه معععععت لم  ععععع

 بععععه راحتععععی بیععععان ینععععد.-هرچععععه یععععه بایععععد-مععععی دادنععععد و بععععه او مهلععععت مععععی دادنععععد یععععه سععععخن  را

 یعععععامبر صعععععل  و دوسعععععتی صعععععلی هللا علیعععععه و آلعععععه و سعععععلم دیعععععن مبعععععین اسعععععالم را بعععععر آنعععععان عرضعععععه 

مععععا  یععععرد و هععععر یعععع  نفععععر اسععععالم را   یررتنععععد وبععععه  یععععامبر صععععلی هللا علیععععه و آلععععه و سععععلم  فتنععععد:

م و سعععععا  آینعععععده بعععععه همعععععراه هعععععر تععععععداد ارعععععرادی یعععععه اسعععععالم را بعععععه یعععععهر خعععععود بعععععار معععععی  عععععردی

 .ب  یرند،به خدمت یما می آییم

در حعععععالی یعععععه تعدادیعععععان دوارده نفعععععر ، همعععععان  ونعععععه یعععععه وععععععده یعععععرده بودنعععععد سعععععا  بععععععد

 یعععععامبر ایعععععرم صععععع  هللا علیعععععه و آلعععععه و سعععععلم بار یعععععتند و اتفا عععععا نعععععه نفعععععر ار آن هعععععا ار  بعععععود نعععععرد

 یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم بسععععععیار  بیلععععععه اون بععععععود. بیلععععععه خععععععررد و سععععععه نفععععععر ار  

خویعععععحا  یعععععد، چعععععرا یعععععه آرروهعععععای  محقعععععه ومتجلعععععی یعععععده بودنعععععد و و تعععععی یعععععه بوعععععی و یینعععععه 

ار د  هعععععععای معععععععردم اون رخعععععععت بربسعععععععته بود،نیعععععععان ار آن دایعععععععت یعععععععه خیعععععععر و نی عععععععی در راه 

ن چیععععره یععععده اسععععت و اهعععع  مدینععععه مردمععععانی راسععععت  ععععو و درسععععت یارنععععد،ولی اخععععتالد بععععر آنععععا

 معععععان  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه و آلعععععه و سعععععلم یعععععامالم صعععععحی  بعععععود،ریرا سعععععا  بععععععد هفتعععععاد  اسعععععت.

و سععععععه مععععععرد و رن ار اهععععععالی مدینععععععه بععععععه خععععععدمت آن سععععععرور  رامععععععی صععععععلی هللا علیععععععه و آلععععععه و 
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و آن  عععععاه  سعععععلم رسعععععیدند یعععععه نیمعععععی ار آنعععععان ار  بیلعععععه اون ونعععععیم دی عععععر ار  بیلعععععه خعععععررد بودنعععععد،

 مدینه امری مم ن به ن ر می رسید. بود یه هجرت به

 خدایا در دل هایمان کینه ای قرار مده!

سععععععلم بععععععه یععععععهر یدععععععرب مععععععاه یععععععب  بععععععا هجععععععرت  یععععععامبر اسععععععالم صععععععلی هللا علیععععععه و آلععععععه و

مبعععععد  یعععععد. د  هعععععای مردمعععععان « مدینعععععه ی منعععععوره»بعععععر آنعععععان تجلعععععی یارعععععت و آن جعععععا بعععععهچهعععععارده 

ن کووووواری کوووووه پیوووووامبر اکووووورم صووووولی هللا اولووووویمدینعععععه یانصعععععارآ لبریعععععر ار ایمعععععان و محبعععععت بعععععود و 

علیووووووه و آلووووووه و سوووووولم در بوووووودو ورود بووووووه مدینووووووه انجووووووام داد، انجووووووام پیونوووووود بوووووورادری و اخوووووووت 

میووووووووان مهوووووووواجران و انصووووووووار بودکایشووووووووان در دل مووووووووردم مدینووووووووه بووووووووذر اخوووووووووت و بوووووووورادری را 

 کاشت و ریشه های جن  و اختالف و انزجار را خشکانید.

ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه و آلععععععه و سععععععلم بععععععه رسععععععو    ععععععن آن همععععععه اخععععععتالد یجععععععا ررععععععت 

جععععععای حعععععع  اختالرات، یونععععععد مسععععععتح م بععععععرادری را  ععععععرار داد و یهودیععععععان هرچععععععه تععععععال  یردنععععععد 

نتوانسعععععتند دوبعععععاره میعععععان آنعععععان آتععععع  رتنعععععه را یععععععله ور سعععععارند،ریرا  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه و 

جعععععاهلیآرا آنیادعاهعععععای رتنعععععه ان یعععععر » آلعععععه و سعععععلم  بععععع  ار وخامعععععت اوضعععععا  نعععععدا سعععععر معععععی داد:

 1«.رها ینید،چرایه بسیار  لید و راسد اند

دارد رتنععععععععه و تفر ععععععععه اسععععععععت.آیات  لیععععععععد یععععععععه بععععععععوی بسععععععععیار نععععععععا خویععععععععایندی  آن معععععععردار

متععععععددی بعععععر  یعععععامبر اسعععععالم صعععععلی هللا علیعععععه و آلعععععه و سعععععلم نعععععار  یعععععد یعععععه خداونعععععد در آن هعععععا 

 مسلمانان را به برادری و  ایدلی امر ررموده است:

ِ َعلَْیُکْم  ِْذ ُکْنتُْم ََْعَداء  فَأَلَِّف َو اْعتَِصُموا بِ » قُوا َو اْذُکُروا نِْعَمةَ للاِّ ِ َجِمیعا  َو الَ تَفَرِّ َحْبِل للاِّ

 ۲.«ا بَْیَن قُلُوبُِکْم فَأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمتِِه  ِْخَوانا  َو ُکْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرل  ِمَن النِّاِر فَأَْنَقَذُکْم ِمْنهَ 

ی بعععععععه ریعععععععته الهعععععععی در آویریعععععععد و  راینعععععععده نیعععععععوید ونعمت هعععععععای خداونعععععععد را و هم ععععععع»

بععععر خععععود یععععاد ینیععععد،آن  ععععاه یععععه دیععععمنان همععععدی ر بودیععععد  ععععنیاوآ میععععان د  هععععای یععععما الفععععت داد 

و بعععععه نعمعععععت او بعععععا هعععععم دوسعععععت یعععععدید،و بعععععر لبعععععه ی  رت عععععاهی ار آتععععع  بودیعععععد و ار آن بارتعععععان 

 «.رهانید
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 هیتیان می ررماید:خداوند در این آیه نیر در توصید ب

 1«. َو نََزْعنَا َما فِد ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّل   ِْخَوانا  َعلَى ُسُرر  ُمتَقَابِِلینَ »

و ار سععععععینه هععععععای آنععععععان هر ونععععععه یینععععععه ای را مععععععی رداییم،یععععععه دوسععععععتانه بععععععر تخععععععت هععععععا »

 «.رویاروی هم بنیینند

 در آیه ی دی ری می ررماید:

 ۲«.فَأَْصِلُحوا بَْیَن َََخَوْیُکْم   ِنَِّما اْلُمْؤِمنُوَن  ِْخَولٌ »

 «.تی بر رار ساریدهمانا م منان برادرند، ن میان برادرانتان آی»

م منعععععععان بعععععععرای »معععععععی ررمعععععععود:ملسو هيلع هللا ىلصدر هن عععععععام نعععععععار  یعععععععدن ایعععععععن آیعععععععات  یعععععععامبر اسعععععععالم

و  «.دی عععععععر همچعععععععون سعععععععاختمانی هسعععععععتند یعععععععه اجعععععععرای آن ی عععععععدی ر را تقویعععععععت معععععععی یننعععععععدهم

 3ند.ای یرد تا انسجام آن ها را بنمایان یتان خود را در هم ررو م

م منعععععععان در محبعععععععت و رحعععععععم و مهربعععععععانی همچعععععععون یعععععععک جسعععععععد  »و نیعععععععر معععععععی ررمعععععععود:

هسععععتند یععععه ا عععععر ی ععععی ار اعضععععای  بعععععه بیمععععاری مبععععتال یعععععد سععععایر انععععدام هعععععا بععععا بععععی خعععععوابی و 

 4«.تب، به حمایت ار آن بر می خیرند

یعععععععنیده و بعععععععا ایعععععععن آیعععععععات و احادیععععععع  را ملسو هيلع هللا ىلصاصعععععععحاب و یعععععععاران بعععععععه ورعععععععای آن حضعععععععرت

دی عععععر  عععععو  جعععععان، آن هعععععا را معععععی   یررتنعععععد و عمعععععال بعععععرادری و محبعععععت خعععععود را نسعععععبت بعععععه هم

مععععی اررودنععععد مععععا نیععععر یععععه ایععععن آیععععات و احادیعععع  را مععععی یععععنویم بایععععد بععععر اخععععوت و محبععععت خععععود 

دی ععععععر بیفععععععراییم. در ادامععععععه  ععععععن ار بیععععععان  ععععععن ار بیععععععان صععععععفات مهععععععاجرین و را نسععععععبت بععععععه هم

 را این چنین می ستاید: انصار، خداوند، م منان
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یَماِن وَ » ْخَوانَِنا الِِّذیَن َسبَقُونَا بِاِْلِ الَ  َو الِِّذیَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم یَقُولُوَن َربِّنَا اْغِفْر لََنا َو ِِلِ

 1«. تَْجعَْل فِد قُلُوبِنَا ِغال  ِللِِّذیَن آَمنُوا َربِّنَا  ِنَِّک َرُءوٌف َرِحیمٌ 

ن ار آن هعععععا آمعععععده انعععععد  وینعععععد:  رورد عععععارا معععععا و برادرانمعععععان را یعععععه و یسعععععانی یعععععه  ععععع»

هعععععای معععععا نسعععععبت بعععععه م منعععععان یینعععععه ای در ایمعععععان بعععععر معععععا  ییعععععی  ررتعععععه انعععععد، بیعععععامرر و در د 

 «.م  ار   رورد ارا تو ر ود و مهربانی

بوووووورادران عزیووووووز! ایوووووون دعووووووا را از صوووووومیم دل بخوانیوووووود و از خداونوووووود بخواهیوووووود کووووووه کینووووووه 

 ان را از دل شما بزداید.به مؤمن نسبت

تصععععور ینیعععععد ا عععععر خعععععدای ناخواسعععععته نسعععععبت بععععه میلیعععععون هعععععا نفعععععر ار مسعععععلمانان ییعععععه رعععععالن 

عقیععععععده را دارنععععععد یععععععا عصععععععر رععععععالن  ععععععروه هسععععععتندآ، یینععععععه ای در د  دایععععععته بایععععععید، چ ونععععععه 

چنعععععععین چیعععععععری صعععععععحی  اسعععععععت در حعععععععالی یعععععععه آنعععععععان مسعععععععلمانند و بعععععععرادران و دوسعععععععتان یعععععععما 

 ناا و جدی است.بسیار خطر هستند  وا عا مسنله ای

معععععا بایعععععد ایعععععن امعععععر را در وجعععععود خعععععود تدبیعععععت ینعععععیم و ا عععععر در د  خعععععود یینعععععه ای داریعععععم 

 ند این امت را ت ریم نخواهد یرد.آن را به سرعت برداییم و در این صورت خداو
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 هداء به حال آنان غبطه می خورند!پیامبران و ش خدایا!

ه مععععععع ده یععععععع فت آور در آن وجعععععععود دارد  ایعععععععن حعععععععدی  نبعععععععوی یععععععع وهمند را بیعععععععنوید یععععععع

در رور  یامععععععععت منبععععععععر هععععععععایی ار نععععععععور در اطععععععععراد عععععععععر  »رسععععععععو  خععععععععدا مععععععععی ررمایععععععععد: 

خداونععععععدی وجععععععود دارد،  ععععععومی بععععععر آن منععععععابر هسععععععتند یععععععه لبععععععان هاییععععععان ار نععععععور و صععععععورت 

یآ  یععععععامبران و یععععععهداء نیسععععععتند و یحتععععععیآ  یععععععامبران هاییععععععان نععععععورانی اسععععععت. آنععععععان ی در رمععععععره

اصعععععحاب  فتنعععععد:  عععععن ای رسعععععو  خعععععدا! آنعععععان چعععععه  «.آنعععععان  بطعععععه معععععی خورنعععععد و یعععععهداء بعععععه

دیگووووووور را دوسوووووووت کسوووووووانی کوووووووه بوووووووه خووووووواطر خووووووودا هم» ررمعععععععود:ملسو هيلع هللا ىلصیسعععععععانی هسعععععععتند   یعععععععامبر

اندک آنوووووان فقوووووط بوووووه خووووواطر خووووودا بوووووه دور از هووووور گونوووووه نسوووووبت خویشووووواوندی و یوووووا طموووووع داشوووووته

 «.انددیگر را دوست داشتهمال، هم

رور  یامععععععت خداونععععععد مععععععی ررمایععععععد: یجععععععا  »مایععععععد:آنحضععععععرت در حععععععدی   دسععععععی مععععععی رر

هسععععتند آنععععان یععععه رقععععط بععععه خععععاطر مععععن و برر ععععواریم بععععا هععععم دی ععععر دوسععععت بععععوده انععععد  امععععرور یععععه 

سعععععععایه ای جعععععععر سعععععععایه ی معععععععن نیسعععععععت،آنان را در ریعععععععر سعععععععایه ی یرحمعععععععتآخود  عععععععرار معععععععی 

 1«.دهم

خعععععدایا! چعععععه آرامیعععععی! چعععععه بیعععععارت بعععععا یععععع وهی!  رورد عععععارا چعععععه  عععععدر میعععععتا م یعععععه ایعععععن 

یلمععععععات باععععععع  یایععععععتن نهععععععا  نی ععععععی و محبععععععت در میععععععان امععععععت اسععععععالمی  ععععععردد  مععععععا بععععععرای 

دی ععععععر رنععععععد ی ینیم،سععععععررمینمان را دوسععععععت بععععععداریم و بععععععا رییععععععه یععععععن یععععععردن یینععععععه هععععععا ار هم

دی ععععر بعععععه وجعععععود آوردیعععععم، چععععرا یعععععه معععععا امتعععععی ی  ارچعععععه و د ، حیععععاتی  عععععاا و باصعععععفا بعععععرای هم

 واحد هستیم.

ن، مسععععععلمانان ی  ارچععععععه و متحععععععد بایععععععند، الرم ا ععععععر مععععععی خععععععواهیم در سععععععط  ملعععععع  جهععععععا

اسعععععت یعععععه در میعععععان خعععععود اتحعععععاد مح عععععم تعععععری دایعععععته بایعععععند  بنعععععابراین آیعععععا عا النعععععه اسعععععت یعععععه 

 دی ر یینه بوررند و در میانیان دیمنی تداوم یابد ! برادرانمان نسبت به هم

  ۲«.َو نََزْعنَا َما فِد ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّل   ِْخَوانا  »
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 د همواره واجب است، حتی در حال نشستن!محبت خداون

چعععععه یعععععه در احادیععععع  ریعععععادی ررمعععععوده اسعععععت ار هعععععر  ونعععععه رتنعععععه و هعععععر آنملسو هيلع هللا ىلص یعععععامبر ایعععععرم

موجعععععب رتنعععععه و ایجعععععاد یینعععععه در د  هعععععا معععععی یعععععود دوری ینعععععیم  اییعععععان خواسعععععته انعععععد یعععععه درون 

موجعععععب ایجعععععاد رتنعععععه و امعععععت اسعععععالمی امنیعععععت و سعععععالمت بعععععر  عععععرار بایعععععد و هعععععر چیعععععری یعععععه 

بعععععرای یعععععاران خعععععود ایعععععن حعععععدی   دسعععععی را ملسو هيلع هللا ىلصرییعععععه یعععععن نمایعععععد. آن حضعععععرت معععععی یعععععود اخعععععتالد

خداونعععععد تبعععععارا و تععععععالی معععععی ررمایعععععد: بعععععرای آنعععععان یعععععه معععععرا دوسعععععت  »روایعععععت یعععععرده انعععععد یعععععه:

دارنعععععد محبعععععت معععععن واجعععععب اسعععععت و آنعععععان یعععععه یدارایعععععی هعععععای ه خعععععود راآ در راه معععععن بععععع   معععععی 

بعععععه خعععععاطر معععععن یاسعععععالم و  یننعععععد محبعععععت معععععن براییعععععان واجعععععب معععععی یعععععود و بعععععرای آنعععععان یعععععه

مسعععععمانان راآ یعععععاری معععععی یننعععععدمحبت معععععن واجعععععب معععععی یعععععود و آنعععععان یعععععه بعععععه خعععععاطر معععععن در 

 «.مجالن یوع  و  یرآ می نیینند محبت من براییان واجب می یود

مععععی بینیععععد ! آیععععا مم ععععن اسععععت یععععه یععععما بععععه محبععععت خداونععععد متعععععا  نایعععع  یععععوید در حععععالی 

 یه سِر جایتان نیسته اید  آری! مم ن است.

ا عععععر  رسعععععید چ ونعععععه  بایعععععد  فعععععت بعععععه خعععععود ب ویعععععد: در  لعععععب خعععععود محبعععععت تمعععععامی امعععععت 

 محمدی را  رار می دهم و به این ترتیب به محبت خداوند خواهید رسید.

یعععععع وه و ریباسععععععت!  ععععععن ار ایععععععن دیععععععد اه چععععععه آه خععععععدایا! ایععععععن اسععععععالم عریععععععر تععععععو  ععععععدر با

 دید تیویه می یند !یسی می تواند ب وید یه اسالم  یروان خود را به تجاور و ته

معععععی بینیعععععد یعععععه اسعععععالم چ ونعععععه اندییعععععه هعععععا و د  هعععععا را تربیعععععت یعععععرده و بعععععا ریبعععععاترین، 

 ایای اخال ی آن ها را می آراید !برترین و ییرین ترین سج

 انتان را با سالم کردن بپوشانید!تمامی گناه

بعععععرادر و محبعععععت بعععععه خعععععاطر خداونعععععد بایعععععد، نعععععه تنهعععععا موجعععععب  عععععادا  اخعععععروی امت،بل عععععه 

خعععععود روایعععععت یعععععرده یعععععه  «مسعععععند»ب تقویعععععت و اردیعععععا ایمعععععان معععععی یعععععود. امعععععام احمعععععد در سعععععب

بعععععی  معععععان اعتعععععدا    یونععععععد هعععععای ایمعععععان ایعععععن اسعععععت یعععععه دوسععععععتی و »ررمعععععوده انعععععد:ملسو هيلع هللا ىلص  یعععععامبر 

یعنعععععی م منعععععان را بعععععه خعععععاطر خعععععدا متنفعععععر بایعععععی و ایعععععن  1 «.نفرتعععععت  بعععععه خعععععاطر خداونعععععد بایعععععد

ررمععععععوده ملسو هيلع هللا ىلص. رسععععععو  خععععععداانی اسععععععتچنععععععین تف ععععععری مح ععععععم تععععععرین و  ععععععوی تععععععرین  یونععععععد ایمعععععع
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هم یسعععععالم و علیععععععک وآ دی عععععر برخعععععود یعععععرده و بعععععاهعععععر  عععععاه در نفعععععر مسعععععلمان بععععععه هم »اسعععععت:

مصععععععارحه نمایععععععد، بععععععی  مععععععان خداونععععععد  ععععععی  ار جععععععدا یععععععدن آن دو، آن هععععععا را مععععععورد عفععععععو و 

 1«.بخی  خود  رار خواهد داد

شووووووش خوووووودایا!در ایوووووون دیوووووون بووووووزرگ درهووووووای خیوووووور و برکووووووت چووووووه قوووووودر فووووووراوان استکبخ

 گناهان فقط با سالم کردن و مصافحه ای با برادر مسلمان حاصل خواهد شد.

و مععععععا را  سعععععع ان و سععععععتای  خداونععععععدی را یععععععه نعمععععععت اسععععععالم را بععععععه مععععععا اررانععععععی دایععععععت

 همین نعمت برر  بن است!

 نیمه ی دارایی ام برای تو!

ح ایعععععت یعععععاران رسعععععو  خعععععدا صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم را بیعععععنو یعععععه چ ونعععععه هعععععم دی عععععر را 

سععععععت دایععععععته انععععععد و نمونععععععه هععععععای عععععععالی بععععععرادری و محبععععععت را یععععععه میععععععان آنععععععان بععععععه و ععععععو  دو

 یوسععععععته اسععععععت ن ععععععاره یععععععن.دو صععععععحابی  رانقععععععدر یعبععععععدالرحمن بععععععن عودآرضععععععی هللا عنععععععه ار 

مهعععععاجران و یسععععععد بعععععن ربیععععع  آرضعععععی هللا عنعععععه ار انصعععععار را بن عععععر آن  عععععاه یعععععه  یعععععامبر ایعععععرم 

ی بر ععععععرار یرد،سعدرضععععععی هللا عنععععععه چ ونععععععه صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم میععععععان آن دو  یونععععععد بععععععرادر

عمعععععععع  یععععععععرد وی عبععععععععدالرحمن رضععععععععی هللا عنععععععععه را در خانععععععععه ی خععععععععود جععععععععای داده و بععععععععه او 

  فت:ای برادر من خانه،اموا ، ویاا و تمامی دارایی ام را با تو نصد می ینم.

چععععععه دیععععععد اه بععععععا یعععععع وهی!علی ر ععععععم ایععععععن یععععععه آنهععععععا ار دو یععععععهر مختلععععععد بودنععععععد و هععععععم 

ی یععععععناختند و میانیععععععان هععععععیچ نسععععععبت خوییععععععاوندی و یععععععا هععععععیچ مصععععععلحتی دی ععععععر را  ععععععبال نمعععععع

وجعععععود ندایعععععت،با هعععععم دی عععععر ایعععععن  ونعععععه ررتعععععار معععععی یردنعععععد آنان چنعععععین ررتارهعععععایی را ار اسعععععتاد 

و مربعععععی خعععععود آموختعععععه بودنعععععد،و بعععععه آیعععععات و احادیععععع   عععععو  جعععععان معععععی سععععع ردند و سععععع ن آنهعععععا 

 را به یار می بستند.

 

انان و اصووووووحاب رسووووووول خوووووودا صوووووولی هللا علیووووووه آیووووووا مووووووی دانیوووووود کووووووه  تفوووووواوت مووووووا مسوووووولم

وسوووولم در چووووه چیووووزی اسووووت؟ آنووووان بووووه آیووووات و احادیووووم گوووووش مووووی کردنوووود،تا آنووووان را بووووه کووووار 
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آنعععععان همعععععه مسعععععلمانان را  «لٌ  خووووووَ  ونَ نُووووومِ ؤا المُ َمووووو نِّ »مدال:هن عععععامی یعععععه خداونعععععد ررمعععععود:  بندنووووود.

ر را بعععععدون منا یعععععه بعععععدون هعععععیچ تبععععععیی و تفعععععاوتی بعععععرادر خعععععود  لمعععععداد معععععی یردنعععععد و آن دسعععععتو

 و بح  می   یررتند چرا یه دستور،دستور خداوند بود.

یامععععععععا مسععععععععلمانان امععععععععروری در آن دسععععععععتور خداونععععععععدی بععععععععه مجادلععععععععه و بحعععععععع  بیهععععععععوده 

 رداختععععععععه و مععععععععی  ویند:چ ونععععععععه مم ععععععععن اسععععععععت مععععععععا بععععععععرادر هععععععععم دی ععععععععر بایععععععععیم من...،او 

ای رقهعععععی و یالمعععععی ...،معععععن...،و...در حعععععالی یعععععه مومنعععععان هم عععععی بعععععاهم برادرنعععععد و دیعععععد اه هععععع

 آنان نیستآ. هیچ  اه موجب جدایی

 او برادر من است نه تو!

در جنععععععع  بعععععععدر یمصععععععععب بعععععععن عمیعععععععر رضعععععععی هللا عنعععععععه همعععععععراه مسعععععععلمانان بود،امعععععععا 

بععععععرادر  در لیعععععع ر یفععععععار بععععععر علیععععععه مسععععععلمانان مععععععی جن یععععععد،ولی در  ایععععععان جنعععععع  در صععععععد 

یرد،ی عععععی ار  اسعععععرای جن عععععی  عععععرار  ررعععععت و آن عععععاه یعععععه مصععععععب ار جلعععععو اسعععععرا عبعععععور معععععی

اصععععععحاب یععععععه بععععععرادر وی را بععععععا ریسععععععمانی مح ععععععم بسععععععته بععععععود،و تی مصعععععععب را دیععععععد خواسععععععت 

 یه ریسمان را بار یند.

آیععععععا مععععععی دانیععععععد یععععععه مصعععععععب رضععععععی هللا عنععععععه در مقابعععععع  آن انصععععععاری چععععععه یرد بن ریععععععد 

یععععععه او چ ونععععععه درن بععععععرادری  و اخععععععوت را آموختععععععه و رهمیععععععده بود بععععععه آن مجاهععععععد انصععععععاری 

ببنععععععد،چرا یععععععه مععععععادر دروتمنععععععدی دارد و در مقابعععععع  آرادی رررنععععععد  امععععععوا    فععععععت:اورا مح ععععععم

رراوانعععععی بعععععه تعععععو خواهعععععد داد.بعععععرادر اسعععععیر یعععععده ی مصععععععب بعععععه او  فت:آیعععععا ایعععععن چنعععععین دربعععععاره 

ی معععععن توصعععععیه معععععی ینی مصععععععب رضعععععی هللا عنعععععه رعععععورْ جعععععواب داد:آن انصعععععاری بعععععرادر معععععن 

 است نه تو!

بععععععرادر مععععععن است.مصعععععععب رضععععععی  آری!بععععععرادر مععععععن اوسععععععت او یععععععه در دیععععععن و عقیععععععده

هللا عنعععععه معععععی دانسعععععت یعععععه  یونعععععد بعععععرادری و اخعععععوت دینعععععی ار رابطعععععه ی نسعععععب و خعععععون مح عععععم 

تععععععر و ارریمندتراسععععععت.آیا یعععععععما ایععععععن مفهعععععععوم را در  لععععععب خععععععود  عععععععرار داده ایععععععد آیا دردهعععععععا و 

میعععععع الت بععععععرادران مسلمان،یععععععما را متععععععندر نمععععععوده و  لبتععععععان را متععععععنلم یععععععرده اسععععععت آیا تععععععاینون 

یععععععد:آن خانععععععه ای یععععععه در رععععععالن  ویععععععه ار جهععععععان اسععععععالم،ویران یععععععده متعلععععععه بععععععه مععععععن  فتععععععه ا

اسعععععت یا او یعععععه رخمعععععی یعععععده و در بیمارسعععععتان بسعععععتری یعععععده  سعععععر یعععععا بعععععرادر معععععن اسعععععت و یعععععا 
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آن رنععععععی یععععععه مععععععورد تجععععععاور و تعععععععدی  ععععععرار  ررتععععععه خععععععواهر مععععععن اسععععععت و  لععععععب مععععععن بععععععرای 

ون ار صععععععمیم  لععععععب چنععععععین خواهر، سععععععر، در و بععععععرادرانم  ععععععاره  ععععععاره یععععععده اسععععععت آیا تععععععا ینعععععع

احسععععععان هععععععایی دایععععععته ایععععععد این احسععععععان بععععععرادری و یعععععععور اخععععععوت را ار مصعععععععب رضععععععی هللا 

عنععععععععه بیاموریععععععععد و بدانیععععععععد یععععععععه هععععععععر مسععععععععلمانی بععععععععر روی ایععععععععن یععععععععره ی خععععععععایی بععععععععرادر 

 یناره ب یرید  و او را رها ینید.یماست برادری یه هیچ  اه نباید ار او 

 ی شوید!زمانی که به قبرها داخل مبرادری تا 

 یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم مسعععععلمانان را بعععععه محبعععععت و بعععععرادری تیعععععویه نمعععععوده 

و اهمیعععععععععت و تعععععععععداوم آن را  ویعععععععععترد ررمعععععععععوده اسعععععععععت.در جنععععععععع  احعععععععععد مسعععععععععلمانان  عععععععععن ار 

 یعععععروری  طععععععی ی سعععععت بسعععععیار سعععععن ینی را متحمععععع  یعععععدند و هفتعععععاد نفعععععر ار جملعععععه حضعععععرت 

بعععععه یعععععهادت  مبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلمرضعععععاعی  یعععععایحمرهآرضعععععی هللا عنعععععه  عمعععععو و بعععععرادر 

رسعععععیدند.دندان و سعععععر  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم در آن جنععععع  ی سعععععته یعععععد،در حعععععالی یعععععه 

اییععععععان صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم در سععععععن  نجععععععاه و هفععععععت سععععععال ی بودنععععععد و خالصععععععه مسععععععلمانان 

دچعععععععار سختی،دردسعععععععر و مصعععععععایب ریعععععععادی یعععععععدند،چرا یعععععععه تععععععععدادی ار مومنعععععععان ار ررمعععععععان 

هللا علیععععععه وسععععععلم سععععععر یچی نمععععععوده و موضعععععع  اسععععععترات یک خععععععود را رهععععععا یععععععرده   یععععععامبر صععععععلی

بودنعععععد.در آن لح عععععات سعععععخت و دردنعععععاا یعععععه مسعععععلمانان میعععععوو  حفعععععر  بعععععور یعععععهداء بودنعععععد و 

 یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم دسععععععتور داده بععععععود یععععععه هععععععر دو نفععععععر را درون یععععععک  بععععععر درععععععن 

دادن هفتععععععععاد بععععععععرادر  یننععععععععد،مردان بععععععععه سععععععععختی میععععععععوو  یععععععععار بودنععععععععد و انععععععععدوه ار دسععععععععت

مجاهععععععد، لب هععععععای آنععععععان را مملععععععو ار درد و رنعععععع  یععععععرده بود نا هععععععان  یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه 

وسعععععلم نعععععدا سعععععر داد یعععععه عملیعععععات درعععععن را متو عععععد سارند!سعععععوا  یعععععد:ای رسعععععو  خعععععدا!چرا یعععععار 

را متو عععععد ینیم معععععا معععععی خعععععواهیم یعععععار درعععععن را یعععععه بعععععه سعععععختی انجعععععام داده ایم،ت میععععع  نمعععععوده و 

یمعععععان بر عععععردیم، ن چعععععرا بایعععععد یعععععار درعععععن را متو عععععد ینعععععیم  . یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی بعععععه خانعععععه ها

هللا علیعععععه وسعععععلم ررمعععععود: یدر میعععععان ییعععععته یعععععد ان عمعععععرو بعععععن جمعععععو  و عبعععععدهللا بعععععن حعععععرام را 

 1بیابیدآ. رسیدند:چرا ای رسو  خدا دوست دایتندآ.

درود و رحمعععععت خعععععدا برتعععععو بعععععاد ای رسعععععو  خعععععدا صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم!او معععععی دانسعععععت 

یععععه هععععیچ چیععععر نمععععی توانععععد اروا  آیععععنا بععععه هععععم دی ععععر و د  هععععایی را یععععه بععععر طاعععععت و عبععععادت 
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و محبعععععت خداونعععععد بعععععا هعععععم الفعععععت دایعععععته انعععععد،ار ی عععععدی ر جعععععدا ینعععععد حتی معععععر  هعععععم نمعععععی توانعععععد 

آنهعععععععا را ار هعععععععم جعععععععدا نمایعععععععد و رعععععععردای رسعععععععتاخیر آن دو صعععععععحابه ی دوسعععععععتدار هعععععععم دی عععععععر ار 

 هند ید!ه همراه هم بران یخته خوایک  بر و ب

 اخالق اسالمی نه خلق و خوی جاهلی!

یعععععاید ایعععععن سعععععوا  بعععععه  هعععععن یعععععما خطعععععور یعععععرده بایعععععد یعععععه آیعععععا اصعععععحاب رسعععععو  خعععععدادر 

حععععععه هععععععم دی ععععععر مرت ععععععب خطععععععا و ایععععععتباه نمععععععی یععععععدند خیر،میان آنععععععان اخععععععتالد ن ععععععر وجععععععود 

دایعععععت همچعععععون چیعععععم هعععععا یعععععه  عععععاهی او عععععات تصعععععاویر را بعععععه ایععععع ا  مختلعععععد معععععی بیننعععععد و 

نردیعععععک یعععععا دور  عععععادر بعععععه دیعععععدن ایعععععیاء بعععععه صعععععورت یامععععع  نیستند اندییعععععه هعععععا  ععععاهی او عععععات ار 

د هععععععا نیععععععر ایععععععن چنععععععین هسععععععتند و در درا مسععععععا   دچععععععار اخععععععتالد مععععععی یععععععوند،اما آن اخععععععتال

 نایی ار تفر ه ی  لوب نیست.

آری ،یععععععاید مععععععن  ععععععاهی او ععععععات در ایععععععن ن ععععععر بععععععا آن ر ععععععر بععععععا یععععععما اخععععععتالد دایععععععته   

وسعععععت دارم و ایعععععدلی خعععععود را نسعععععبت بعععععه یعععععما ار دسعععععت بایعععععم،اما یعععععما را بعععععه خعععععاطر خعععععدا د

نعععععداده ام چعععععرا یعععععه یعععععما را بعععععرادر خعععععود معععععی دانم ام عععععان نعععععدارد یعععععه معععععن  یعععععر ار محبعععععت و 

 دوستی نسبت به یما چیر دی ری در د  دایته بایم.

بعضعععععععععی ار اختالرعععععععععات یعععععععععه در میعععععععععان اصعععععععععحاب ر  داده ار همعععععععععین نعععععععععو  بعععععععععوده    

ی بعععععود یعععععه یعععععک بعععععار میعععععان ابعععععو ر  فعععععاری رضعععععی هللا اسعععععت،و نمونعععععه ای ار آن هعععععا میعععععاجره ا

عنعععععه بعععععا بعععععال  حبیعععععی رضعععععی هللا عنعععععه ر  داد ابعععععو ر رضعععععی العععععه عنعععععه یعععععه خیلعععععی خیعععععم ین 

یعععععده بعععععود بعععععه او  فعععععت:ای رررنعععععد رن سعععععیاه بال  رضعععععی هللا عنعععععه نعععععرد  یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا 

یت علیععععععه وسععععععلم ررععععععت و ار سععععععخن ناراحععععععت یننععععععده ای یععععععه ابععععععو ر بععععععه او  فتععععععه بععععععود یعععععع ا

آیعععععععا او را بعععععععه 》یرد، یعععععععامبر صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم ابعععععععو ر را صعععععععدا رد و بعععععععه او  فعععععععت:

سببیسععععععیاه  وسععععععت بودنآمععععععادر  ن ععععععوه  نمودی تععععععو یخصععععععی هسععععععتی یععععععه در وجععععععودت ار 

 1.《یررهن آجاهلیتیمقداریآمانده است
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آری،طبعععععععا چنععععععین سععععععخنانی ار ارر  هععععععای جععععععاهلی اسععععععت چرا یععععععه ایععععععن  ونععععععه سععععععخن   

 ی هیچ جای اهی ندارد.اخالر اسالمها در 

علعععععی ر عععععم آن چعععععه  فتیم،معععععا جوانعععععانی را معععععی بینعععععیم یعععععه در مسعععععابقات روتبعععععا  وسعععععایر    

بعععععاری هعععععا یلمعععععاتی را نسعععععبت بعععععه همعععععدی ر بعععععه یعععععار معععععی برنعععععد یعععععه اصعععععال یایسعععععته ی بعععععار  عععععو 

حووووووال شووووووما تصووووووور کنیوووووود کسووووووانی کووووووه کلمووووووات یععععععردن نیسععععععتند و جای ععععععاهی در اسععععععالم ندارنععععععد.

ملووووووت یووووووا یووووووک قوووووووم بووووووه کووووووار مووووووی گیرند،چگونووووووه مسوووووولمانانی زشووووووتی را نسووووووبت بووووووه یووووووک 

 1هستند؟!

همعععععه ی معععععا انسعععععان و دارای خطعععععا وایعععععتباه هسعععععتیم و رقعععععط خعععععدای ی انعععععه اسعععععت یعععععه بعععععه   

دور ار هعععععر  ونعععععه عیعععععب ونقععععع  وخطعععععا وایعععععتباه اسعععععت،و بعععععر ماسعععععت یعععععه در هن عععععام ایعععععتباه،به 

 خود  ی برده و آن را اصال  ینیم.سرعت به خطای 

 عنععععععه متوجععععععه ایععععععتباه خععععععود یععععععد،به سععععععرعت نععععععرد بععععععال  رضععععععی هللا ابععععععو ر رضععععععی هللا  

عنعععععه ررت،صعععععورت خعععععود را در جلعععععوی  عععععای بعععععال  رضعععععی هللا عنعععععه بعععععر خعععععاا نهعععععاد و فعععععت:تو 

در  را بعععععه خداونعععععد  سعععععم معععععی دهعععععم یعععععه  ایعععععت را بعععععر  ونعععععه ام ب ععععع اری تعععععا آن چعععععهیار جاهلیعععععتآ

  لبم وجود دارد ار بین برود.

را بععععععه سعععععبب معععععادر سعععععیاه  وسعععععت  ن عععععوه  یععععععرده ابعععععو ری یعععععه لح عععععاتی  بععععع  بعععععال    

بعععععود ،اینعععععون بعععععه خعععععاطر جلعععععب رضعععععایت خعععععدا و یعععععامبر وجبعععععران خعععععاطر او بعععععه سعععععرعت حاضعععععر 

یعععععده بودتعععععا ار ایعععععتباه خعععععود ا هعععععار  یعععععیمانی نمایعععععد و رییعععععه هعععععای تعصعععععب جعععععاهلی را ار  لعععععب 

 خود بریند.

 

را  دوسوووووووت عزیز،بیوووووووا واز یووووووواران رسوووووووول خووووووودا صووووووولی هللا علیوووووووه وسووووووولم درس اخووووووووت  

بیوووووواموز وهمچووووووون آنووووووان بووووووه سوووووورعت در فکوووووور جبووووووران اشووووووتباهات باشکیووووووارانی کووووووه رسووووووول 

 خدا صلی هللا علیه وسلم هنگام رحلت از آنها راضی وخشنود بود.

                                                                 
نععععععه تنهععععععا موجععععععب ناراحععععععت یععععععردن و آرردن ارععععععراد آن ملععععععت اسععععععت.بل ه باععععععع   فععععععهی روه، ععععععوم وطا کیعععععع ریععععععوتحق نیتععععععوه 1

 ییننعععععده  جعععععادیوسعععععلم ا هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععیععععععله ور  عععععردد و  یمامعععععت اسعععععال انیعععععیعععععود یعععععه آتععععع  رتنعععععه و تفر عععععه در م یمععععع
 رتنه را مورد لعن  رار داده است.مترجم
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 به شکر خداوند آنان برادرند! 

خلیفعععععععه ی دوم عمعععععععربن خطعععععععاب رضعععععععی هللا عنعععععععه در عهعععععععد خعععععععود معععععععی خواسعععععععت یعععععععه   

صععععععععحاب  یععععععععامبر صععععععععلی هللا علیععععععععه وسععععععععلم صععععععععفت بععععععععرادری ومحبععععععععت را در میععععععععان  لععععععععوب ا

بیارمایعععععد،چرا یعععععه او بسعععععیار مایععععع  بعععععود یعععععه بعععععه دمعععععر نیسعععععتن نهعععععا  بعععععرادری و محبتعععععی را یعععععه 

 یععععامبر صععععلی هللا علیععععه وسععععلم یایععععته بععععود بععععه چیععععم خععععود ببینععععد و بدانععععد یععععه آیععععا اصععععحاب رضععععی 

دمت ار هللا عنععععه بععععر همععععان خلععععه وخععععوی رمععععان  یععععامبر صععععلی هللا علیععععه وسععععلم مانععععده انععععد  ن خعععع

خععععععود را رععععععرا خوانععععععده و بععععععه او هععععععرار درهععععععم داد و فععععععت:نرد ابوعبیععععععده بععععععن جععععععرا  بععععععرو و 

ب و:امیرالمعععععومنین ایعععععن معععععا  را بعععععه تعععععو عطعععععا یعععععرده و بعععععه  ونعععععه یعععععه معععععی خعععععواهی آن را خعععععرد 

ین امععععا مقعععععداری تععععاخیر یعععععن و ببععععین آنعععععرا چععععه معععععی یند.خععععدمت ار ررمعععععان خلیفععععه را اجعععععرا یعععععرد 

عنعععععه آن مبلعععععف را میعععععان رقعععععرا تقسعععععیم یرد، نجعععععاه درهعععععم بعععععرای  ودیعععععد یعععععه ابوعبیعععععده رضعععععی هللا

 تمام آن را میان آن ها تقیم یرد.این رقیر،صد درهم برای آن رقیر و...تا این یه 

خععععععععععععععدمت ار نععععععععععععععرد امیرالمععععععععععععععومنین بار یععععععععععععععت و خبععععععععععععععر وا عععععععععععععععه را بععععععععععععععه او   

جبععععع  رسعععععاند.امیرالمومنین عمعععععر رضعععععی هللا عنعععععه  فعععععت:اینون ایعععععن مبلعععععف را هعععععم نعععععرد مععععععا  بعععععن 

ببر خعععععععدمت ار نعععععععرد مععععععععا  رضعععععععی هللا عنعععععععه ررعععععععت و آن مقعععععععدار  عععععععو  را بعععععععه او داد و او نیعععععععر 

همچعععععععون ابوعبیعععععععده رضعععععععی هللا عنعععععععه تمعععععععامی مبلعععععععف را میعععععععان رقعععععععرا تقسعععععععیم یرد.امیرالمعععععععومنین 

عمعععععر رضعععععی هللا عنعععععه مبلوعععععی دی عععععر را بعععععه او داده و او را نعععععرد سععععععدبن ابعععععی و عععععا  رضعععععی 

عد رضععععععععی هللا عنععععععععه ررععععععععت و او هععععععععم همچععععععععون آن دو هللا عنععععععععه ررسععععععععتاد خدمت ار نععععععععرد سعععععععع

 ارت یده را میان رقرا تقسیم یرد.صحابی تمامی مبلف دری

امیرالمععععععومنین عمععععععر رضععععععی هللا عنععععععه خندیععععععد و فت:الحمععععععد هلل!امععععععت اسععععععالمی هععععععم چنععععععان، 

یعععععه بعععععوده بعععععا ی مانعععععده اسعععععت ار ایعععععن بهتعععععر نمعععععی یعععععود آنان همچعععععون بعععععرادر هعععععم دی رنعععععد وتعععععا 

ن هعععععا محبعععععت وبعععععرادری خعععععال  بعععععه خعععععاطر خعععععدا  عععععرار دارد،هر عععععر رمعععععانی یعععععه در دلهعععععای آ

 امت اسالمی دچار ترلر  و ی ست نخواهد ید.

 ای ابومحمد!تو نزد من عزیز هستی!

هللا عنععععععععه آن رتنععععععععه بععععععععرر  تععععععععاریخی  ن ار یععععععععهادت امیرالمععععععععومنین عمررضععععععععی عععععععع   

 میعععععان امعععععت اسعععععالمی بعععععه وجعععععود آمعععععد، ولعععععی خداونعععععد معععععی خواسعععععت چ عععععون ی ررتعععععار معععععا را در
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بالیععععا و اختالرععععات بیععععار مایععععد  آری،یععععاید رتنععععه وبععععال بععععه وجععععود مععععی آیععععد،اما بایععععد دیععععد یععععه در آن 

هن ععععععام مسععععععلمانان چ ونععععععه عمعععععع  مععععععی یننععععععد و احساسععععععات  لبععععععی آنععععععان نسععععععبت بععععععه هععععععم دی ععععععر 

چ ونععععععه اسععععععت دو لیعععععع ر مسععععععلمان رو بععععععه روی هععععععم  ععععععرار  ررتند لیعععععع ری یععععععه در آن علععععععی 

ت ولیعععع ری یعععععه ربیععععر بعععععن عععععوام رضعععععی هللا عنعععععه بععععن ابعععععی طالععععب رضعععععی هللا عنععععه  عععععرار دایععععع

 حواری رسو  خدا صلی هللا علیه وسلم ی ی ار ارراد برجسته ی آن بود.

علعععععععی رضعععععععی هللا عنعععععععه در مقابععععععع  ربیعععععععر رضعععععععی هللا عنعععععععه ایسعععععععتاد و بعععععععه او  فعععععععت:ای   

ای ربیر!آیعععععا 》ربیر!آیععععا بعععععه یعععععاد داری رمعععععانی یعععععه  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم بعععععه تعععععو  فعععععت:

تععععععو بععععععا او 》و تععععععو  فتععععععی:آری،ای رسععععععو  خععععععدا!و  یععععععانبر ررمععععععود:《دوسععععععت داری علععععععی را 

 ربیعععععر ت عععععانی خعععععورد و  فت:بعععععه 《خعععععواهی جن یعععععد،در حعععععالی یعععععه نسعععععبت بعععععه او  عععععالم هسعععععتی

خعععععععدا سعععععععو ند آن سعععععععخن رسعععععععو  خعععععععدا صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم را ررامعععععععو  یعععععععرده بعععععععودم ای 

ه بععععه میانلیعععع ر بار یععععت برادر!بععععه خععععدا سععععو ند یععععه بععععا تععععو خععععواهم جن یععععد.ربیر رضععععی هللا عنعععع

 ه او به ایتباه خود  ی برده بود.وتصمیم  ررت یه میدان جن  را ترا یند چرا ی

در لیعععععع ری یععععععه ربیععععععر رضععععععی هللا عنععععععه جععععععرو آن بود،صععععععحابی رسععععععو  خععععععدا صععععععلی   

هللا علیعععععععه وسعععععععلم ابومحمعععععععد طلحعععععععه بعععععععن عبیعععععععدهللا رضعععععععی هللا عنعععععععه نیعععععععر در آن  عععععععرار دایعععععععت 

ی بعععععن ابعععععی طالعععععب رضعععععی هللا عنعععععه جسعععععد او را در آ عععععو  وهن عععععامی یعععععه یعععععهید ید،سعععععیدنا علععععع

 ررععععت وبععععر او  ریععععه یععععرد و فععععت:ای یععععا  بیسعععععت سععععا   ععععی  ار ایععععن رور مععععرده بععععودم و تعععععو 

را ایععععن چنععععین در خععععون خععععود  لطععععان نمععععی دیععععدم ای ابععععو محمععععد!تو نععععرد مععععن عریععععر هسععععتی،من 

ه ی آنهعععععا ار خداونعععععد معععععی خعععععواهم یعععععه معععععن وتعععععو ار رمعععععره ی یسعععععانی بایعععععیم یعععععه خداونعععععد دربعععععار

 ررمود:

 1«. َو نََزْعنَا َما فِد ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّل   ِْخَوانا  َعلَى ُسُرر  ُمتَقَابِِلینَ »

و ار سععععینه هععععای آنععععان هععععر  ونععععه یینععععه ای را مععععی ردایععععیم یععععه دوسععععتانه بععععر تخععععت هععععا 》

 .《رویاروی هم بنیینند

                                                                 
 .۴7حجر/ 1
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مووووووا را چووووووه کلمووووووات باشووووووکوهی!ای یوووووواران رسووووووول خدا!خداونوووووود از شووووووما راضووووووی بوووووواد و 

 با شما در فردوس اعلی جای دهد.

 

 برادرانی که برما تعدی کرده اند!  

بععععععه صععععععدر بععععععرادری یععععععاران رسععععععو  خععععععدا بن ععععععر آن  ععععععاه یععععععه یععععععاران علععععععی بععععععن ابععععععی    

طالععععععب رضععععععی هللا عنععععععه نععععععرد وی آنععععععده  رسععععععیدند:آیا یسععععععانی یععععععه مععععععا بععععععاآن هععععععا مععععععی جن ععععععیم 

خیر، فتند: ن آن هعععععععععععا چععععععععععععه یاررنعععععععععععد جواب داد:خیر، رسععععععععععععیدند:آیا منعععععععععععاره هسععععععععععععتند ررمود:

ی ن بععععععر مععععععا یسععععععانی هستند حضععععععرت علععععععی رضععععععی هللا عنععععععه جععععععواب داد:بععععععرادران ماهسععععععتند،ل

 تجاور وتعدی یرده اند.

العععععت نعععععرا  و حتعععععی در ح-معععععی بینیعععععد یعععععه بعععععرادری چ ونعععععه اسعععععت و روابعععععط بعععععرادران   

 باید چ ونه باید -جن 

 خواهعععععد بعععععود   عععععن ا عععععر معععععا نیعععععر چنعععععین باییم،وضععععععیت جوامععععع  اسعععععالمی معععععا چ ونعععععه  

اگوووووور مووووووا بوووووور ایوووووون بوووووواور باشوووووویم کووووووه بوووووواهم برادریم،ولووووووی بووووووا برادرانمووووووان اخووووووتالف نظوووووور 

داریم،محبتموووووان نسوووووبت بوووووه همووووودیگر کوووووم نخواهووووود شووووود و بووووورادری میانموووووان هوووووم چنوووووان پایووووودار 

 خوهد ماند!

 ای برادر،تو در دنیا و آخرت بهترین هستی!

در دنیوووووا وآخووووورت بووووورای اگووووور بدانیووووود کوووووه بووووورادری و محبوووووت چوووووه مقووووودار خیووووور وبرکوووووت   

شوووووما بووووووه دنبوووووال خواهوووووود داشووووووت،هرگز در ایجووووواد پیونوووووودهای بوووووورادری بووووواهر مسوووووولمانی در هوووووور 

.بعععععرای درا ایعععععن مطلعععععب بعععععه ایعععععن گوشوووووه از ایووووون جهوووووان پهناور،لحظوووووه ای تردیووووود نموووووی کنیووووود

هعععععر یعععععن ی عععععی 》احادیععععع  ریبعععععا  عععععو  ین: یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم معععععی ررمایعععععد:

مععععععومنی را برطععععععرد یند،خداونععععععد ی ععععععی ار نععععععاراحتی هععععععای اخععععععروی ار نععععععاراحتی هععععععای دنیععععععوی 

او را ررعععععع  مععععععی ینععععععد،و هععععععر ینی نععععععاه یععععععا عیبآمسععععععلمانی را ب ویععععععاند خداوندیبععععععدیهایآ او را 
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در دنیعععععا و آخعععععرت معععععی  ویعععععاند،و تعععععا رمعععععانی یعععععه بنعععععده ی خداونعععععد بعععععه یعععععاری ویمعععععک بعععععرادر  

 1.《میوو  است،خداوند نیر به یاری ویمک او میوو  است

بییعععععتر ار سعععععه یعععععب بعععععا بعععععرای هعععععیچ مسعععععلمانی جعععععایر نیسعععععت یعععععه 》یعععععر معععععی ررمایعععععد:و ن  

خععععععععود  طعععععععع  رابطععععععععه ینععععععععد و هن ععععععععام برخععععععععورد ار همععععععععدی ر روی رداننععععععععد،و  برادریمسععععععععلمانآ

 2.《بهترین آن دو یسی است یه  ی  ار دی ری سالم یویالمآ را آ ار نماید

وده معععععی رورهعععععای دویعععععنبه و  عععععن  یعععععنبه درهعععععای بهیعععععت  یععععع》هعععععم چنعععععین معععععی ررمایعععععد:

یعععععععود و هعععععععر بنعععععععده ای یعععععععه بعععععععه خداونعععععععد  ره ای یعععععععرا نورریعععععععده ،معععععععورد بخیععععععع  و عفعععععععو 

خداونعععععععععدی  عععععععععرار معععععععععی  یرد،م عععععععععر معععععععععردی ییعععععععععارن مسعععععععععلمانیآیه میعععععععععان او وبرادریویعععععععععا 

خواهران آیینععععععععه وجععععععععود دارد سعععععععع نیار جانععععععععب خداونععععععععد متعا آ فتععععععععه مععععععععی یععععععععود:به آن دو 

یعععععه بعععععا هعععععم صعععععل  معععععی یننعععععدآ،واین  بن ریدیوبخیععععع  آنعععععان را بعععععه تعععععاخیر بینداریعععععد تعععععا رمعععععانی

 3.《سخن سه بتر ت رار می یود

ای بعععععععرادر عریر!بن ر:درهعععععععای بهیعععععععت  یعععععععوده معععععععی یوند،بخیععععععع  و عفعععععععو رعععععععراوان   

صعععععععورت معععععععی  یرد،اجعععععععر جریععععععع  عطعععععععا معععععععی  عععععععرددو جای عععععععاه هعععععععای ارعععععععراد ترریععععععع  معععععععی 

یابععععد،وتمامی ایععععن هععععا رقععععط بعععععرای یسععععانی اسععععت یععععه سعععععینه هاییععععان مملععععو ار بععععرادری و محبعععععت 

 وده ویینه و دیمنی ار آن ردوده یده است!ب

یعععععک بععععععار هعععععم در نتیجععععععه ی دیععععععمنی میعععععان دو نفععععععر ار مسععععععلمانان  یعععععامبر ایععععععرم صععععععلی   

را ار دسعععععت داد و چعععععه خیعععععر هعععععا وبریعععععت هعععععایی یعععععه 《لیلعععععة القعععععدر》هللا علیعععععه وسعععععلم رضعععععیلت 

بعععععه سعععععبب دیعععععمنی هعععععا و یینعععععه هعععععای معععععا،ار دیعععععمنان معععععی رود،وچعععععه بسعععععیار نی عععععی هعععععا یعععععه بعععععه 

 برادری و محبت به دست می آید و ما ار آن ها  ار  هستیم!سبب 

 

                                                                 
 1۴2۵:یترم  1
 ۶۴78و مسلم:۶077:یبخار 2
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 قلب تو شب را چگونه سپری کرد؟ 

روایععععععت یععععععرده یععععععه یععععععک بععععععار  یععععععامبر ایععععععرم 《331/3》امععععععام احمععععععد در مسععععععند خععععععود   

اینعععععون معععععردی ار 》صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم در مسعععععجد نیسعععععته بعععععود و بعععععه یعععععاران خعععععود ررمعععععود:

یععععععه بییععععععتر اصععععععحاب او را نمععععععی یععععععناختند  مععععععردی 《اهعععععع  بهیععععععت بععععععر یععععععما وارد مععععععی یععععععود

اینععععععون مععععععردی ار اهعععععع  بهیععععععت 》وارد مسععععععجد یععععععد.رور بعععععععد نیععععععر دوبععععععاره  یععععععامبر ررمععععععود

ومعععععدتی بععععععد همعععععان معععععرد وارد مسعععععجد یعععععد.یاران رسعععععو  خعععععدا صعععععلی 《بریعععععما وارد معععععی یعععععود

هللا علیععععه وسععععلم بسععععیار مایعععع  بودنععععد یععععه خععععود را بععععه صععععفاتی بیاراینععععد یععععه آن هععععا را بععععه بهیععععت 

نعععععععرد آن معععععععرد ررعععععععت و بعععععععه او -رضعععععععی هللا عنهمعععععععا-سعععععععارد  ن عبعععععععدهللا بعععععععن عمعععععععر نردیعععععععک 

 فعععععت:ای برادر!آیعععععا معععععرا مهمعععععان خعععععود معععععی ینی معععععرد هعععععم او را بعععععه خانعععععه ی خعععععود برد چعععععرا 

 یه ی ی ار عادات ریبای مردم

رب یعععععه اسعععععالم آن را معععععورد تاییعععععد  عععععرار داده اسعععععت،این بعععععود یعععععه آن هعععععا بعععععه مهمعععععان عععععع

و تععععععا سعععععععه یععععععبانه رور ار او  ععععععع یرایی نمععععععوده و سععععععع ن ار وی بسععععععیار احتعععععععرام مععععععی   ایعععععععتند 

معععععی خواسعععععتند یعععععه نیعععععار خعععععود را بعععععار و ینعععععد،ریرا آن سعععععه رور راحعععععه مهمعععععان معععععی  ندایعععععتند 

سعععععه یعععععب در خانعععععه ی آن نعععععرد سععععع ونت  ریعععععد و میعععععاهده -رضعععععی هللا عنهمعععععا-عبعععععدهللا بعععععن عمعععععر

م نمعععععععی یعععععععرد یعععععععه او درعبعععععععادات خعععععععود میانعععععععه رو اسعععععععت و نمارهعععععععای مسعععععععتحب ریعععععععادی هععععععع

خوانععععععد در وا عععععع  او را مععععععردی عععععععادی یارععععععت یععععععه رععععععرایی خععععععود را ادا یععععععرده و بععععععه مسععععععتحبات 

یمتعععععری معععععی  عععععردارد  بنعععععابراین ار خعععععود  رسعععععید یعععععه چعععععه چیعععععری باعععععع  یعععععده یعععععه او ار اهععععع  

بهیعععععععت بایعععععععد و در ایعععععععن دنیعععععععا مععععععع ده ی بهیعععععععتی بعععععععودن را یتوسعععععععط  یامبرصعععععععلی هللا علیعععععععه 

 رسعععععید:ای بعععععرادر تعععععو چعععععه یعععععاری انجعععععام معععععی دهعععععی یعععععه وسعععععلمآدریابد !عبدهللا بعععععن عمعععععر ار او 

 یعععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم ررمود:تععععععو اهععععع  بهیععععععت هسععععععتی آن مععععععرد  فععععععت:من یععععععب را در 

 ر مسلمانان یینه ای در د  ندارم.حالی س ری می ینم یه نسبت به هیچ یدام ا

آری عریران! ایعععععععدلی ومحبعععععععت نسعععععععبت بعععععععه بعععععععرادران مسعععععععلمان ایعععععععن چنعععععععین نتیجعععععععه ای   

پووووووس هوووووور شووووووب قبوووووول از خووووووواب خووووووود را )بررسووووووی و آن را(از کینووووووه هووووووا پوووووواک کنیوووووود و  دارد 

هرگووووووز اجووووووازه ندهیوووووود کووووووه غیوووووور از محبووووووت و بوووووورادری نسووووووبت بووووووه همووووووه ی مسوووووولمانان چیووووووز 

 دیگری در دل شما جای گیرد.
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 بیایید هم دیگر را ببخشیم

آن  ععععععععاه یععععععععه خواسععععععععتید بوععععععععی و یینععععععععه را در د  هایتععععععععان برداییععععععععد،با برادرانتععععععععان در 

محفلععععععی بنیععععععینید تععععععا صععععععفای د  هایتععععععان را دوبععععععاره بععععععه دسععععععت آورید.بیاییععععععد تععععععا بععععععا هععععععم بععععععه 

تصععععععویری ریبععععععا ار  ععععععایی نیععععععت وصععععععفای د  و درون بن ریم مععععععردی بععععععه ابععععععن سععععععماا رحمععععععه 

هللا  فععععععت:رردا بیععععععا تععععععا بععععععا هععععععم بععععععه ن ععععععوه یو میععععععاعره بععععععاآهم دی ععععععر ب ععععععرداریم.ابن سععععععماا 

  مورد عفو وبخی   رار دهیم.  ر رارحمه هللا  فت:نه،رردا بیا تا هم دی

 چه نفون ررهیخته و  لوب باصفایی!ای یا  ما هم مانند آن ها باییم.

یکووووووی از اصووووووحاب بزرگوووووووار رسووووووول خوووووودا صوووووولی هللا علیووووووه وسوووووولم مووووووی فرمایوووووود برای  

)اشوووووتباه( بوووووورادر مسوووووولمانت هفتوووووواد عووووووذر بیاور،سووووووپس اگوووووور بوووووورایش عووووووذری نیووووووافتی بگووووووو من 

 داشته باشد.رده ام،شاید او عذری اشتباه ک

ن ریععععععما چیسعععععععت یعععععععه مععععععا هعععععععم آن چنعععععععان احساسععععععی را بیعععععععاموریم و در وجعععععععود خعععععععود و 

الد نیسعععععععت  طعا ار ارمعععععععان  عععععععرار دهیم آیعععععععا آن ریبعععععععاتر وبهتعععععععر ار وینعععععععه ومیعععععععاجره واخعععععععت

 ریباتر وبهتر است!

 دستش رابگیر و به بهشت وارد شوید!

،معععععععی  عععععععن ار ایعععععععن  یعععععععت و ععععععع ار لععععععع ت بخععععععع  در بوسعععععععتان هعععععععای اخعععععععوت و برادری 

خععععواهم  بعععع  ار اتمععععام بحعععع  بععععرای یععععما ار همععععان بوسععععتان دو  عععع  بسععععیار ریبععععا بچینم،یععععه اولععععی 

مععععع ده ورود بعععععه یعععععما بعععععه بهیعععععت و دومعععععی دوریتعععععان ار آتععععع  جهعععععنم اسعععععت  یامبر ایعععععرم صعععععلی 

هللا علیعععععه وسعععععلم ررمعععععوده انعععععد:در رور  یامعععععت دو بنعععععده  عععععی  خداونعععععد متععععععا  نعععععی رونعععععد و ی عععععی 

ه معععععرا ار بعععععرادرم ب یر،خداونعععععد ععععععر وجععععع  بعععععه آن  عععععالم معععععی ار آن هعععععا معععععی  وید:خعععععدایا حععععع

ررمایعععععد:آن چعععععه را یعععععه ار بعععععرادرت بعععععه  لعععععم  ررتعععععه ای بعععععه او بعععععار  عععععن ده.او معععععی  ویعععععد خعععععدایا 

نی عععععی هعععععایم را یدر مقابععععع  بعععععدی هعععععایمآار بعععععین بعععععرده ای!خداونعععععد عروجععععع  یبعععععه آن م لعععععومآمی 

مآمی  ویععععععد: ن خععععععدایا ار ررمایععععععد:من نی ععععععی هععععععای ایععععععن بععععععرادرت را ار بععععععین بععععععرده ام.یم لععععععو

 ناهععععععععان مععععععععن بععععععععردار و بععععععععر دو  او ب  ار خداونععععععععد مععععععععی ررمایععععععععد:آیا بهتععععععععر ار آن را مععععععععی 

خععععععواهی آن م لععععععوم مععععععی  وید:خععععععدایا آن چععععععه چیععععععری اسععععععت خداوند مععععععی ررماید:سععععععرت را بلنععععععد 



   دریغ از این مسلمانی

 

107 
 

ینیوبن عععععرآ آن یعععععخ  م لعععععوم سعععععر  را بلنعععععد معععععی ینعععععد و صعععععری را معععععی بینعععععد یعععععه تعععععاینون 

ت،و سععععععع ن معععععععی  وید:هعععععععدایا ایعععععععن  صعععععععر ار آن ییسعععععععت متعله بعععععععه ماننعععععععد آن را ندیعععععععده اسععععععع

 یعععععععععامبری اسعععععععععت یعععععععععا یعععععععععهیدی خداوند معععععععععی ررماید:نه،بل عععععععععه آن  صعععععععععر ار آن توسعععععععععت!می 

 رسعععععععععد:خدایا چ ونعععععععععه ار آن معععععععععن معععععععععی یعععععععععود  رورد ار در جعععععععععواب  معععععععععی ررمایعععععععععد:باعفو 

برادرت،وبالراصععععععععععععله آن م لععععععععععععوم مععععععععععععی  وید:خععععععععععععدایا او را عفععععععععععععو یععععععععععععردم،او را عفععععععععععععو 

 1.《اوند می ررماید:دست برادرت را ب یر و هر دو به بهیت وارد یوید!یردم.خد

هللا اکبر!رحموووووووت هوووووووای خداونووووووود چقووووووودر فوووووووراوان وگسوووووووترده اسوووووووت!و بووووووورادری در راه   

خوووووودا چووووووه قوووووودر زیبووووووا اسووووووت!اکنون بووووووه موووووون بگوییوووووود آیا فقووووووط ریخووووووتن اشووووووک نوووووودامت کووووووافی 

 کن کنیم؟ عمال از دل هایمان ریشهاست؟یا باید کینه ها و دشمنی ها را 

حعععععععاال آن  ععععععع  دوم را یعععععععه وععععععععده داده بعععععععودم بعععععععه یعععععععما تقعععععععدیم معععععععی ینم م عععععععر آن را   

ررامععععععو  یععععععرده ایععععععد ای بععععععرادران عریععععععر!من آن را ررامععععععو  ن ععععععرده ام، ععععععن خععععععوب  ععععععو  

هععععععععرین ارابععععععععرو ونععععععععامون »：مععععععععی ررمایععععععععد یامبر ایععععععععرم صععععععععلی هللا علیععععععععه وسععععععععلم ینیععععععععد 

مآ راار صعععععععورت  دور خواهعععععععد بعععععععرادر  درعععععععا  ینعععععععد خداونعععععععد در رور  یامعععععععت آتععععععع  یجهعععععععن

 2.«نمود

هوووووورکس بووووووه غیبووووووت بوووووورادر مووووووؤمنش راضووووووی نباشوووووود ودر ان اموووووور نووووووا میمووووووون یعنععععععی 

مشووووووارکت نووووووورزد و از ابوووووورو ونوووووواموس او دفوووووواع کنوووووود،در روز قیامووووووت خداونوووووود آتووووووش جهوووووونم 

 را از او دفع می نماید.

خدایا!اسععععععالم چععععععه دیععععععن بایعععععع وهی اسععععععت!آیا یععععععما دینععععععی راسععععععرا  داریععععععد یععععععه همچععععععون 

 م سعادت وسالمت و محبت و دوستی رابرای جامعه به ارموان اورد اسال

یعععععمارا بعععععه خعععععدا ار همعععععین حعععععاال برخیریعععععد و تمعععععامی یینعععععه هعععععا ویعععععدورت هعععععایی را یعععععه 

نسعععععععبت بعععععععه بعععععععرادران مسعععععععلمان در د  داریعععععععد ،ار رییعععععععه برآوریعععععععد تعععععععا خداونعععععععد ان را  عععععععاا 

                                                                 
 ۵7۶/۴حایم: 1
 1931：یترم  2
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ه  یععععععععروری و وخععععععععال  ببینععععععععد و  ناهععععععععان وخطاهایمععععععععان را ببخیععععععععد ،و امععععععععت اسععععععععالمی بعععععععع

 سرارراری نای  یود.

 ：خداوند متعا  می ررماید

 1«.َو الَ تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ِریُحُکْم »

ییواختالدییلمععععععهآ ندایععععععته بایععععععیدیه بععععععد د  خواهیععععععد یععععععدو یععععععنن ویععععععویتتان بربععععععاد مععععععی 

 رودآآ.

ن رررمود وانعععععععععان رای عععععععععد  یارعععععععععت، سععععععععع ن خداونعععععععععد بعععععععععرد  هعععععععععای مجاهدانییبعععععععععدرآآ

 ：دررمو

 .« مکُ اْعَملُوا َما ِشئْتُْم فَقَْد َغفَْرُت لَ  »

ییهعععععران چعععععه یعععععه معععععی خواهیعععععد انجعععععام دهیعععععد یعععععه یعععععمارا معععععورد موفعععععرت وبخیععععع  خعععععود 

  رار داده امآآ.

پووووووووووس بیایوووووووووود همووووووووووه بوووووووووواهم قلووووووووووب وروح واحوووووووووودی باشوووووووووویم،وخودرا یووووووووووک امووووووووووت 

ا رقوووووم واحدبدانیم،شووووواید کوووووه خداونووووود موووووارا دگرگوووووون فرمایووووود ودوبووووواره عوووووزت و سوووووربلندی موووووار

 زند.)آمین(.

 

  

                                                                 
 ۴۶：انفا  1
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 احسان

 

 صفتی که غریبان ان را به نیکی برگرفته و ما ان را از بیا برده ایم

احسعععععان صعععععفتی اسعععععت یعععععه مسعععععلمانان ان را ضعععععای  یعععععرده انعععععد وتععععععداد یمعععععی ار ان هعععععا بعععععه 

ان صععععععفت التععععععرام دارنععععععد،وبا یمععععععا  تنسععععععد ایععععععن صععععععفت نی ععععععو در میععععععان دینععععععداران یععععععم تععععععر 

 میاهده می یود .

فتی اسعععععت یعععععه  ریبعععععان ان را بعععععه خعععععوبی در جامععععععه ی خعععععود ایجعععععاد یعععععرده احسعععععان صععععع 

و بععععععه وسععععععیله ی ان بععععععه رسععععععت اری ونجععععععات رسععععععیده انععععععد. اما بععععععا تنسععععععد رععععععراوان مععععععا ان را در 

وجععععععود خععععععود ار بععععععین بععععععرده ایم.اطمینععععععان دایععععععته بایععععععیم یععععععه  ععععععانون خداونععععععدی بععععععرای توییععععععر 

معععععععورد تمعععععععامی ارعععععععراد بیعععععععر سرنویعععععععت انسعععععععانها،رقط مربعععععععوط بعععععععه مسعععععععلمانان نیسعععععععت،بل ه در 

 صادر است 

خداونععععععد متعععععععا  نفرمععععععوده اسععععععت یععععععه مععععععا سرنویععععععت هععععععیچ مسععععععلمانی را د ر ععععععون نمععععععی 

 ：ینیم م ر... بل ه ررموده است

َ الَ یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم »  1«. ِنِّ للاِّ

یععععععه انععععععان ان چععععععه در  خداونععععععد سرنویععععععت هععععععیچ  ععععععومی را د ر ععععععون نمععععععی ینععععععد،م ر ان»

 .«خود دارند توییر دهند

 ععععععن بایععععععد ب رسععععععیم مهععععععم تععععععرین صععععععفتی یععععععه مععععععا بایععععععد خععععععودرا بععععععدان اراسععععععته ینععععععیم تععععععا 

دروجععععععود خععععععود توییععععععر ایجععععععاد ینععععععیم یععععععدام اسععععععت ودر مسععععععیر توییر،مابایععععععد چععععععه صععععععفتی را ار 

 وجود خود در  ینیم.

 احسان همان نیکویی ودقت است.

ویی،اطقعععععان و د عععععت اسعععععت وی عععععی ار مهعععععم تعععععرین اخعععععالر دریعععععک یعععععالم سعععععاده احسعععععان همعععععان نی 

اسععععععالمی محسععععععوب مععععععی یععععععود اما بععععععا یمععععععا  تنسععععععد مععععععا دراعمععععععا  وررتععععععارخود ان را اربععععععین 

 برده ایم.

                                                                 
 11：رعد 1
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 بوووووووورادران عزیز!ایجوووووووواد تغییوووووووور در صووووووووفات مووووووووا بووووووووا فشوووووووواردادن یووووووووک دکمووووووووه حاصوووووووول 

بلکه فراینووووووودی سوووووووخت ومشوووووووکل اسوووووووت کوووووووه در مرحلوووووووه اول نیازمنووووووود توووووووالش و نموووووووی شوووووووود،

بعععععه هعععععر حعععععا  ایجعععععاد توییعععععر امعععععری محعععععا   سوووووخت بووووورای یوووووافتن مووووووارد تغییووووور اسوووووتککوشوووووش 

و یععععره مم ععععن نیسععععت  چععععرا یععععه مردمععععی یععععه  ععععرن هععععا رنععععد ی خععععود را بععععه دام ععععروری بععععه سععععر 

بعععععرده بودنعععععد ، عععععن ار   یعععععت بیسعععععت وسعععععه سعععععا  آنچنعععععان توییعععععری در خعععععود ایجعععععاد یردنعععععد یعععععه 

 رهبری و سیادت جهان آن رور رابر عهده  ررتند.

 اروز به روز سست تر وسست تر می شود!عزیزان!امت م

بعععععا یمععععععا  تنسععععععد  و تععععععندر تمعععععام یارهععععععا و برنامععععععه هععععععای عملعععععی مععععععا در عصععععععر حاضععععععر 

رقعععععط ار مرحلعععععه ی یععععععار وحعععععرد  ععععع ر ن عععععرده اسعععععت وتمعععععامی امعععععور را بعععععدون د عععععت و تعععععال  

الرم انجععععععام مععععععی دهععععععیم و صععععععررا مععععععی خععععععواهیم یععععععاررا ررمالیتععععععه انجععععععام داده بایععععععیم به همععععععین 

  معععععععی بینعععععععیم یعععععععه تحصعععععععی  علعععععععوم توسعععععععط دان امعععععععوران ،دانیعععععععجویان،یار صعععععععنعت ران، دلیععععععع

تعععععدرین اسعععععاتید و معلمعععععان و یعععععار ا یعععععار دی عععععر جامععععععه مملعععععو ار  فلت،تقلعععععب ،....اسعععععت،و بعععععا 

یمعععععا  تعجعععععب معععععی بینعععععیم  عععععه ان هعععععا تقلعععععب هعععععا و یلعععععک هعععععای خعععععودرا ییررن عععععی و مهعععععارت آآ 

ام دادن هععععععر یععععععاری،ی ی ار سععععععنت مععععععی خواننععععععد،در صععععععورتی یععععععه بایععععععد اطقععععععان و خععععععوب انجعععععع

 های رند ی مسلمانان باید.

خداونوووووود دوسووووووت دارد کووووووه هرگوووووواه ： یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم  ررمععععععوده انععععععد

 1یکی از شما کاری انجام داد ،ان کار را به دقت ودرستی انجام دهد.

آیعععععا یععععععما دوسععععععت نداریععععععد یععععععه خداونععععععد یععععععمارا دوسععععععت بععععععدارد ا ر دوسععععععتی خداونععععععدرامی 

 ید ، ن یارهایتان را با د ت یام  و به درستی انجام دهید.خواه

 ریبعععععان ایعععععن یععععععار اسعععععالمی را بر ررتعععععه و بعععععدان عمععععع  یعععععرده انعععععد و بعععععه همعععععین دلیععععع   

بعععععه سعععععیادت و تقعععععدم دسعععععت یارتعععععه انعععععد،چرا یعععععه بعععععه دسعععععت  عععععررتن رهبعععععری و سعععععیا دت امعععععری 

 مرتبط به اجرای  وانین و ن ام هایی وی ه است.
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امعععععت اسعععععالمی معععععا رور بعععععه رور سسعععععت تعععععر و سسعععععت تعععععر مععععععی امعععععا بعععععا یمعععععا  تنسعععععد 

یعععععود،و معععععی بینعععععیم یعععععه بییعععععترین میعععععران بی عععععاری در سعععععررمین هعععععای اسعععععالمی اسعععععت. راسعععععتی 

 چرا این  ونه است علت   فلت و عدم د ت در تمامی یارها ست.

بایععععععد دانسععععععت یععععععه احسععععععان و نی ععععععویی در تمععععععامی یارهععععععا بععععععر یععععععخ  مسععععععلمان واجععععععب 

ی یعععععررت، تر عععععی و ع معععععت جهعععععان اسعععععالم بایعععععیم بایعععععد ایعععععن ویععععع   اسعععععت و هر عععععاه خواسعععععتار  ی

 را در ت مامی امور رعایت ینیم.

 شکاف بزرگ میان ما و جهان غرب

در ییعععععععورهای عربعععععععی در خصعععععععو  سعععععععاعات یعععععععار یارینعععععععان آمارهعععععععایی  ررتعععععععه یعععععععده 

اسععععتر ر ععععر مععععی ینیععععد چنععععد سععععاعت یععععار مفیععععد انجععععام مععععی یععععود  بععععاور یععععردن  خیلععععی سععععخت 

الووووی  1۲کووووه هوووور کارمنوووود بووووه طووووور متوسووووط در روز رهععععا نیععععان مععععی دهنععععد اسععععت، امععععا ایععععن آما

د یقعععععه در  ۵تصعععععور ینیعععععد بعضعععععی ارعععععراد یعععععم تعععععر ار  دقیقوووووه کوووووار مفیووووود انجوووووام موووووی دهووووود! 1٣

 1۰توووووا  ٨اموووووا در کشوووووـورهای غربوووووی میوووووزان سووووواعات کوووووار مفیووووود بوووووین رور یعععععار معععععی یننعععععد. 

م ی اری برر  است!ساعت است;   وا عا

 احسان آیات و دالیلی درباره ی

 خداوند می ررماید: 

ْحسووووووووواِن َو  یتووووووووواِء ِذي القُْربوووووووووی و یَْنهوووووووووی َعوووووووووِن الفَْحشووووووووواِء »  َِن هللاَ یَوووووووووأُْمُر بِاْلعَوووووووووْدِل َواِْلِ

  1«.َواْلُمنَکِر َوالبَغدِ یَِعُظُکم لَعَلَُکم تََذَکُرونَ 

یبعععععه راسععععععتی خداونعععععد بععععععه عععععععد  و احسعععععان و ادای حععععععه خوییععععععاوندان ررمعععععان مععععععی دهععععععد، 

درر مععععععی دهععععععد، بایععععععد یسععععععتی و یارنا سععععععند و سرییععععععی بععععععار مععععععی داردر او یععععععما را انععععععو ار نایا

 یه  ند  یریدآ.

یعععععععن آیعععععععه خداونعععععععد احسعععععععان را در مرتبعععععععه ی دوم  عععععععن ار ععععععععد   عععععععرار داده و بعععععععدان ا در

 ام ر ررموده است و این نیان دهنده ی اهمیت آن نرد خداوند متعا  است.
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نععععد سععععفار  نمععععی ینععععد بل ععععه دسععععتور مععععی در رععععع  ییععععنمرآ نیععععر د ععععت ینیععععد، چععععرا یععععه خداو

 ا احسان و نی ویی را رعایت ینیم.دهد یه در همه ی یاره

 در جایی دی ر می ررماید:

اَلَوووووووِذیَن یُْنِفقُووووووووَن فِوووووووی الَسوووووووراِء َوالَضوووووووراِء َواْلکووووووواِظِمیَن الغَوووووووْیَظ والعوووووووافِیَن َعوووووووِن النووووووواِس »

 1 .«َوهللاَ یُِحُب الُمحِسنِینَ 

و رنعععععع  انفععععععار مععععععی یننععععععد و خیععععععم خععععععود را رععععععرو مععععععی  یهمععععععان یسععععععانی یععععععه در راحتععععععی

 خورند و ار م ردمان در می   رند و خداوند نی ویاران را دوست می داردآ.

بایعععععد احسعععععان و نی عععععویی در همعععععه چیعععععر وجعععععود دایعععععته بایعععععدر در اخعععععالر، عبعععععادت، عمععععع  

 و...

 و نیر می ررماید:

 ۲ .« َِن َرْحَمَت هللِا قَریٌب ِمَن الُمْحِسنینَ »

 خداوند به نی ویاران نردیک استآ.یه رحمت  یهمانا

 همراه من در این آیات نیر تنم  ینید:

  ٣.« َِن هللاَ ال یُِضیُع ََجَر اْلُمحِسنینَ »

 یهمانا یه خداوند  ادا  نی ویاران را ضای  نخواهد یردآ. 

  ٤.«َعَمال   َِن الَذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاِلحاِت  ِنا ال نُضیُع ََجَر َمن ََحَسَن »

یبععععععه راسععععععتی آنععععععان یععععععه ایمععععععان آورده و یارهععععععای یایسععععععته یععععععرده انععععععدی بداننععععععد یععععععهآ مععععععا 

 یاری یرده است، ررو نمی   اریمآ. ادا  یسی را یه نی و
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معععععی بینیعععععد یعععععه نی ویعععععاران چعععععه خیعععععر  و بریتعععععی معععععی یابنعععععدر آنعععععان بععععع ا نی ویعععععاری خعععععود 

اب خداونعععععدی نیعععععر در امعععععان محبعععععوب خداونعععععد یعععععده و  عععععادا  خعععععود را نعععععرد او دارنعععععد و ار عععععع 

 ند با آن هاست.هستند و همواره خداو

سعععععععبحان هللا! معیعععععععت و همراهعععععععی خداونعععععععد نصعععععععیب نی ویعععععععاران اسعععععععت و چععععععع ه احسعععععععان 

 آدمی خداوند را همراه خود بداند.برر  و ریبایی است یه 

هعععععم چنعععععین رحمعععععت خداونعععععد بعععععه نی ویعععععاران نردیعععععک اسعععععتر نعععععه، رقعععععط ایعععععن هعععععا نیسعععععتر 

 رورد ارعروج  بن رید یه می ررماید:بل ه به این سخن  

  1.«ِللَِذیَن ََْحَسنُوا الُحسنی َو ِزیاَدلُ »

 ان بهیت وینعمتیآ اررون تر هستآ.یبرای نی ویار

خداونععععد اعمععععا  مععععا را ضععععای  نمععععی ینععععد، بل ععععه عععععالوه بععععر  ععععادا  بععععر آن نیععععر مععععی اررایععععد 

 سیر یرده اند. یت خداوندعروج  تفو بسیاری ار علماء وا ه ی یریادةآ را به ر

آه خعععععدایا! ر یعععععت و دیعععععدار خداونعععععدر تصعععععور ینیعععععد یعععععه یعععععما بتوانیعععععد خعععععاله تمعععععام هسعععععتی 

 را ببینید 

 خوانند ان  رامی!

در هوووووور کووووووار کوچووووووک و بزرگووووووی احسووووووان و نیکووووووویی را رعایووووووت کنیوووووود، تووووووا بووووووه ایوووووون 

رسوووووووتگاری بوووووووزرگ دسوووووووت یابیووووووود; چووووووورا کوووووووه خداونووووووود در وعوووووووده ی خوووووووود صوووووووادق بووووووووده و 

 ( است.او)اکرم االکرمین

عریععععععران، مععععععن دانیععععععجویانی را مععععععی بیععععععنم یععععععه مععععععی  وینععععععد: درن مععععععی خععععععوانیم تعععععع ا در 

امتحعععععان مععععع وره یعععععویم، ایعععععن یعععععار خعععععوبی اسعععععت و نیعععععان دهنعععععده ی تعهعععععد و تعععععال  اسعععععتر امعععععا 

 بعععععولی در امتحعععععان هعععععدد نیسعععععت و تقلعععععب یعععععردن صعععععفتی بسعععععیار ریعععععت و بعععععه دور ار جعععععدیت و 

و نی ععععععویی را رعایععععععت یععععععرد والرم اسععععععت اتقععععععان اسععععععت. در درن خوانععععععدن هععععععم بایععععععد احسععععععان 

 ی  علم این وی  ی را دایته باید.یه مسلمان در هر یاری و به خصو  در تحص
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دانیعععععععجویان و دانععععععع  آمعععععععوران عریعععععععر! ایعععععععن سعععععععخن را جعععععععدی ب یریعععععععد و بعععععععدان اهتمعععععععام 

، نمعععععره  عععععررتن و  بعععععولی در درون نیسعععععتر بل عععععه بحععععع  ایعععععن اسعععععت یعععععه بورریعععععد یعععععه موضعععععو 

 قیت و د ت یما در یارهایتان است.می وابسته به موررید و تر ی امت اسال

  عتماد به کاالهایمان وجودندارد! اعتباروا

احسعععععععان و نی عععععععویی عبعععععععارت اسعععععععت ار دایعععععععتن علعععععععم، توانعععععععایی اداره یعععععععردن، ن عععععععم دادن 

و...ر بععععععرای محسععععععن بععععععودن صععععععفات ریععععععادی الرم اسععععععت یععععععه بایععععععد آن هععععععا را در عمعععععع  اجعععععع را 

ی اسععععالمی مععععا تولیععععد مععععی یععععود  چععععرا و تععععی یععععه بععععه سععععو ر یعععع رد. چععععه  ععععدر یععععاال در ییععععورها

معععععاریتی معععععی رویعععععد یعععععاالیی را یععععع ه معععععارا سعععععاخت یعععععک ییعععععور بی انعععععه و  یعععععر اسعععععالمی بعععععر 

روی آن  ععععععرار دارد، انتخععععععاب مععععععی ینیععععععد  ریععععععرا بععععععه یاالهععععععای سععععععاخت ییععععععور خععععععود اعتمععععععاد 

ه مععععا نمععععی ینیععععد، چرایععععه در سععععاخت آن هععععا د ععععت یععععاری بععععه یععععار نررتععععه اسععععتر  ععععن در حععععالی یعععع

در توییعععععر خعععععود نمعععععی یویعععععیم چ ونعععععه بایعععععد انت عععععار دایعععععته بایعععععیم یعععععه خداونعععععد سرنویعععععت معععععا را 

توییعععععععر دهعععععععد! آررو داریعععععععم یعععععععه روری یعععععععاالیی داخلعععععععی را بیعععععععابیم یعععععععه روی آن نویعععععععته یعععععععده 

 استآ.باید: یساخت ییورمان، با د ت و ییفیت عالی ساخته یده 

بععععععر هععععععر مسععععععلمانی واجععععععب  عریععععععران، انجععععععام امععععععور بععععععا د ععععععت و بععععععدون خیانععععععت و تقلععععععب

واقعووووا مایووووه ی تأسووووف اسووووت کووووه ا بععععا د ععععت و بععععه درسععععتی انجععععام دهیععععد.اسععععتر  ععععن یارهایتععععان ر

موووووا موووووـی بینووووویم اسوووووتعمال عبووووواراتی چوووووون; باهوشوووووی، زرنگوووووی و زکووووواوت بووووورای تقلوووووب و تنبلوووووی 

. چععععه  ععععدر تاسععععد بععععار اسععععت یععععه مععععا مععععی بینععععیم تمععععامی تععععال  و در مووووـیان مووووـارایت شووووده اسووووت

مصعععععرود ایعععععن اسعععععت یعععععه در هعععععر یعععععاری بعععععه اصعععععطال  ررن عععععی یننعععععد و  همعععععت جوانعععععان معععععا

 خود را ار ریر بار خارد نمایند.

ای بعععععععرادران، یارهعععععععا را بعععععععا د عععععععت و نی عععععععو انجعععععععام دهیعععععععد  ا عععععععر ررن عععععععی بعععععععه معنعععععععی 

باهویعععععی و د عععععت بایعععععد مقبعععععو  اسعععععت، ولعععععی ا عععععر بعععععه معنعععععی ععععععدم د عععععت و انجعععععام امعععععور بعععععه 

وا عععععععا چنععععععین چیععععععری بععععععرای یععععععک  صععععععورت سرسععععععری و بععععععه اصععععععطال ، ماسععععععت مععععععالی بایععععععد،

مسععععلمان عععععار و ننعععع  محسععععوب مععععی یععععود. مععععا بایععععد علععععوم و رنععععون را یععععاد  ررتععععه و بععععا انجععععام 

 یارها با د ت و درستی در راه تفور و سیادت اسالم عریر، یوی  ینیم.
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 تالش برای تفوق و برتری امت اسالمی عبادت است

ا سعععععو ند معععععرا معععععات و یعععععک بعععععار بعععععا جعععععوانی برخعععععورد یعععععردم، او حررعععععی رد یعععععه بعععععه خعععععد

مبهعععععوت یعععععرد  او  فعععععت: یععععع ر خعععععدا، جهعععععان  عععععرب در صعععععنعت و ت نولعععععو ی  ییعععععررت یعععععرده 

و مععععععا مععععععی تععععععوانیم آن ت نولععععععو ی هععععععا را در اختیععععععار دایععععععته بایععععععیم و بععععععا خیععععععا  راحععععععت بععععععه 

عبعععععادت و نمعععععار ب عععععرداریم معععععن بسعععععیار متعجعععععب یعععععدم و  فعععععتم: آیعععععا وا ععععععا ایعععععن  ونعععععه ر عععععر معععععی 

مععععا را بععععرای عبععععادت خععععود خلععععه یععععرده اسععععت. بععععه او  فععععتم: ی ععععی ار  ینیععععد   فععععت: بلععععه، خداونععععد

عبعععععادات معععععا ایعععععن اسعععععت یعععععه بعععععرای تفعععععور و برتعععععری اسعععععالم و مسعععععلمانان ب ویعععععیم تعععععا نمونعععععه و 

 ال و برای سایر ملت ها باییم، چرا یه خداوند می ررماید:

ة  َُْخِرَجْت ِللنِّاِس »  1«.ُکْنتُْم َخْیَر َُمِّ

 یه برای مردمان  دید آمده اندآ.ییما بهترین امتی هستید 

 چرا احسان و دقت را تجربه نمی کنید؟

ایعععععن حعععععدی   یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم را یعععععه ی عععععی ار جعععععام  تعععععرین سعععععخنان و 

بووووه راسووووتی خداونوووود رعایووووت  »یلمععععات  صععععار اییععععان اسععععت، بععععا د ععععت بن ریععععد یععععه مععععی ررمایععععد: 

 ۲.«احسان را در هر چیزی واجب نموده است

چعععععه معنعععععایی دارد  معنعععععی ا  ایعععععن اسعععععت یعععععه یعععععما ملعععععرم و معععععامور هسعععععتید  ایعععععن سعععععخن

یعععععه احسعععععان و د عععععت و درسعععععتی را در هعععععر چیعععععری و در هعععععر یعععععاری خعععععواه یوچعععععک یعععععا بعععععرر  

رعایعععععت ینیعععععد  معععععدال: آیعععععا صعععععب  هن عععععام برخواسعععععتن ار خعععععواب بعععععه نی عععععویی بعععععا والعععععدینتان سعععععالم 

 و احوا   رسی می ینید  و آیا

ایتعععععععان را باد عععععععت و بعععععععه درسعععععععتی انجعععععععام معععععععی دهیعععععععد  هن عععععععام یعععععععرو  رور تمعععععععام یاره

تصععععععور ینیععععععد یععععععه آن حضععععععرت صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم ررمععععععوده انععععععد: ی احسععععععان را در هععععععر 

چیعععععری رعایعععععت ینیعععععدآ   عععععن آیعععععا هن عععععام درن خوانعععععدن د عععععت را رعایعععععت معععععی ینیعععععد  یعععععا یعععععما 

معلععععم  رامععععی، آیععععا هن ععععام تععععدرین بععععه دانعععع  آمععععوران خععععود احسععععان را رعایععععت مععععی ینیععععد  آیععععا 
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یعععععما هن ععععععام انجععععععام یعععععاری یععععععه مو ععععععد بعععععه انجععععععام آن هسععععععتید، د عععععت و احسععععععان و درسععععععتی را 

 رعایت می نمایید 

یععععععما را بععععععه خععععععدا سععععععو ند مععععععی دهععععععم، آیععععععا وا عععععععا جععععععرو آن دسععععععته ار ارععععععرادی هسععععععتید 

یارتعععععان را بعععععا د عععععت و درسعععععتی انجعععععام معععععی دهیعععععد، یعععععا نعععععه  ا عععععر در یارتعععععان د عععععت الرم را بعععععه 

ا سععععو ند مععععی دهععععم یععععه مععععدت یععععک هفتععععه یارهایتععععان را بععععا د ععععت یععععار نمععععی بریععععد، یععععما را بععععه خععععد

و بعععععه درسعععععتی انجعععععام دهیعععععد، چعععععرا نمعععععی خواهیعععععد چنعععععین چیعععععری را تجربعععععه ینیعععععد ! حعععععدا   ایعععععن 

 یار را یک رور یام  انجام دهید تا ببینید یه چ ونه رند یتان د ر ون خواهد ید.

 احسان و نیکی با حیوانات!

هللا علیعععععه وسعععععلم احسعععععان و د عععععت و درسعععععتی  ن عععععاه ینیعععععد یعععععه چ ونعععععه رسعععععو  خعععععدا صعععععلی 

را بعععععرای معععععا در یعععععک مدعععععا  سعععععاده بعععععار و معععععی ررمایعععععد: ی هعععععر  عععععاه یدر  صعععععا آ  تلعععععی انجعععععام 

دادیعععععد، آن را بعععععا د عععععت و درسعععععتی انجعععععام دهیعععععد و هعععععر یعععععدام ار یعععععما یعععععه یحیعععععوانیآ  بععععع  یعععععرد، 

جععععععان آن را بععععععا د ععععععت و درسععععععتی انجععععععام داده و چععععععا وی خععععععود را تیععععععر ینععععععد تععععععا حیععععععوان راحععععععت 

 1خود را ار دست بدهدآ.

خعععععدایا! چعععععه  یعععععامبر مهربعععععانی! حتعععععی نسعععععبت بعععععه حیوانعععععات هعععععم میعععععفه و مهربعععععان اسعععععت. 

مععععی دانیععععد چععععرا  یععععامبر صععععلی هللا علیععععه وسععععلم ییععععتن و  بعععع  را بععععه عنععععوان مدععععا  بععععرای مسععععنله 

احسععععان و د ععععت بیععععان یععععرده انععععد  ریععععرا معنععععی ییععععتن،  ایععععان دادن بععععه رنععععد ی و تو ععععد حریععععت 

ت   ععععن ا ععععر واجععععب اسععععت یععععه هن ععععام ییععععتن یععععا  بعععع ، د ععععت و عععععدالت را مععععدن ر و حیععععات اسعععع

دایععععته بایععععید، عمعععع  و رععععع  یععععما نسععععبت بععععه رنععععده هععععا در ایععععن یععععره ی خععععایی چیسععععت  آیععععا الرم 

 نیست یه نسبت به رنده ها و بند ان خداوند، نی ی و درستی را بییتر رعایت ینید 

ربععععععاره ی  بعععععع  و  تعععععع ، احسععععععان را سععععععبحان هللا!  یععععععامبر صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم حتععععععی د

بعععععه معععععا معععععی آمعععععورد، آیعععععا و عععععت آن نرسعععععیده اسعععععت یعععععه معععععا بسعععععیاری ار صعععععفات خعععععود را توییعععععر 

 دهیم و  ب  ار نی ی به دی ران نسبت به خود نی ی ینیم !
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 خداوند را چنان عبادت کنید، که گویی او را می بینید

 خداوند ج  جالله می ررماید:

ْنَساِن ِمْن ِطین  َشدْ الِِّذي ََْحَسَن ُکلِّ »   1«.ء  َخلَقَهُ َو بََدََ َخْلَق اِْلِ

ی و یهمععععععانآ یسععععععی یععععععه هععععععر چیععععععری را آرریععععععد نی ععععععو آرریععععععد و آرععععععرین  انسععععععان یآدمآ را 

 ار    آ ار یردآ.

 ار می ررماید:و ب

ُ  ِلَْیک»   ۲«.َو ََْحِسْن َکَما ََْحَسَن للاِّ

 ، نی ی ینآ.ی و ار آن جا یه خداوند به تو نی ی یرده است

یعععععک بعععععار یعععععه حضعععععرت جبر یععععع  امعععععین علیعععععه السعععععالم نعععععرد رسعععععو  ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه 

وسععععلم آمععععده بععععود تععععا بععععا  رسععععیدن سععععوا  هععععایی ار آن حضععععرت امععععور دینععععی را بععععه مععععا مسععععلمانان 

بیعععععامورد ار اییعععععان  رسعععععیده بعععععود: معععععرا ار احسعععععان آ عععععاه یعععععن، و  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم 

را چنعععععان عبعععععادت ینعععععی،  عععععویی او را معععععی بینعععععی و ا عععععر تعععععو  عععععادر  در جعععععواب ررمعععععود:ی خداونعععععد

یعنعععععی حعععععدا   احسعععععان ایعععععن اسعععععت یعععععه  3بعععععه دیعععععدن او نیسعععععتی، او تعععععو را یخعععععوبآ معععععی بینعععععدآ 

 احسان ینی خداوند در هر لح ه ن اره  ر توست.

 چگونگی آداب گفت وگو را بیاموزیم

و ععععد مععععی ینععععد یععععه خداونععععد متعععععا  حتععععی در خصععععو  جععععدا  و  فت ععععوی بععععا دی ععععران مععععا را م

 احسان و نی ویی را رعایت ینیم:

 ٤«.َو َجاِدْلُهْم بِالِّتِد ِهَد ََْحَسُن » 

 ی و با آنان به ییوه ای یه نی وتر است مجادله یو مقابلهآ ینآ.

یعنعععععی الرم اسعععععت حتعععععی در میعععععاجرات یالمعععععی هعععععم احسعععععان را رعایعععععت یعععععرد. بیاییعععععد تعععععا 

ن رسعععععععععو  خعععععععععدا صعععععععععلی هللا علیعععععععععه و سعععععععععلم آداب  فت عععععععععو و مباحدعععععععععه را ار معلعععععععععم و مربیمعععععععععا
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بیعععععاموریم  یعععععک بعععععار ی ابعععععو الولیعععععد عتبعععععه بعععععن ربیععععععهآ نعععععرد رسعععععو  خعععععدا صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم 

آمععععععد و در خصععععععو  مسععععععنله ای میععععععان او و  یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم میععععععاجره و 

د ریعععععاده روی یعععععر بحععععع  در ررعععععت  ابوالولیعععععد در سعععععخن  فعععععتن بعععععا  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم

مععععی یععععرد، تععععا ایععععن یععععه سععععخنان  بععععه اتمععععام رسععععید   یععععامبر صععععلی هللا  و مرتععععب خععععود  صععععحبت

علیععععععه وسععععععلم بععععععه او ررمععععععود:ی ای ابوالولیععععععد، آیععععععا سععععععخنانت تمععععععام یععععععد آ  فععععععت: آری،  یععععععامبر 

 1ررمود:ی آیا اینون حاضری به سخنان من  و  دهی آ.

ر نحعععععوه ی ایعععععن ح معععععت و ررران عععععی را بن عععععر  ن عععععاه یعععععن یعععععه دیعععععن معععععا چ ونعععععه حتعععععی بععععع

جععععدا  بععععا دی ععععران ن ععععارت نمععععوده و یععععیوه ی صععععحی  آن را بععععه مععععا مععععی آمععععورد. ای یسععععی یععععه 

میخعععععععواهی آداب  فت عععععععو را بیعععععععاموری، آن را ار رسعععععععو  خعععععععدا صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم بیعععععععامور 

 و در مجادله و بح  با دی ران جانب نی ویی را رعایت ین.

 همراه توست در هر گفتار و کرداری

نععععععد جعععععع  جاللععععععه در  ععععععرآن یععععععریم حقععععععور والععععععدین را  یععععععر مععععععی ینععععععد، هن ععععععامی یععععععه خداو

 احسان به آن ها را نیر، یاد آوری یرده و می ررماید:

 ی و به  در و مادر نی ی ینیدآ. ۲«.َو بِاْلَواِلَدْیِن  ِْحَسانا  » 

حتعععععی هن عععععامی یعععععه بعععععه سعععععالم جعععععواب معععععی دهیعععععد واجعععععب اسعععععت یعععععه احسعععععان و نی عععععویی را 

 ه تعالی در این خصو  می ررماید:مراعات نمایید، چرا یه ح

 ٣«.َو  َِذا ُحیِّیتُْم بِتَِحیِّة  فََحی وا بِأَْحَسَن ِمْنَها»

 4تی بهتر ار آن  اسخ دهیدآ.ی وچون یما را به تحیتی بنوارد با تحیّ 

خعععععدایا! اسعععععالم چعععععه  عععععدر بعععععرر  اسعععععت، هعععععر  ونعععععه خللعععععی را مسعععععدود نمعععععوده تعععععا دیعععععن معععععا 

ایعععععن مطلعععععب را رعایعععععت ررمعععععوده و ایعععععن چنعععععین دسعععععتور  یامععععع  بایعععععد  حتعععععی دربعععععاره ی طعععععالر

 می دهد:

                                                                 
 .358/5در المندور:  ،یوطیس 1
 .23اسراء: 2
 .86نساء:  3
 باید. یم و درود مسال ی: به معنةیّ تح 4
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تَاِن فَِ ْمَساٌک بَِمْعُروف  ََْو تَْسِریٌح ِبِ ْحَسان  »  1«.الطِّالَُق َمرِّ

ی طععععععالر یرجعععععععیآ دو بععععععار اسععععععت،  ععععععن ار آن بایععععععد یاو راآ بععععععه نی ععععععی ن ععععععاه دایععععععت یععععععا 

هن عععععام طعععععالر بعععععه نی عععععی رهعععععا یعععععردآ. معععععی دانیعععععد چعععععرا ایعععععن  ونعععععه اسعععععت  ریعععععرا آن یعععععن یعععععه 

نی ععععععععویی و احسععععععععان را رعایععععععععت یععععععععرد، در تمععععععععامی جنبععععععععه هععععععععای دی ععععععععر رنععععععععد ی ا  آن را، 

 مدن ر خواهد  ررت.

 تیعععععرعا دیعععععهن عععععام طعععععالر با یاسعععععت! حتععععع دهییعععععه احسعععععان بعععععه یجعععععا رسععععع دیععععع! تصعععععور ینایخعععععدا

 ییخصعععع یرنععععد  یجنبععععه هععععا یبععععه تمععععام یاخال عععع یایسععععجا نیععععچععععرا یععععه ا د،یععععیععععود! تعجععععب ن ن

در فتعععععارو یعععععردار مسعععععلمان همعععععواره همعععععراه  یی عععععویاسعععععت و احسعععععان ونمسعععععلمان،  عععععره خعععععورده 

 اوست.

 بازگو کنم! تانیتا بعدنظرم را برا دیاوریب رونیمرا ب ابتدا

السعععععالم تامععععع  یعععععن،  هیععععععل وسعععععدیداسعععععتان حضعععععرت  یخالصعععععه  یمعععععن دربعععععاره  همعععععراه

السععععععالم بععععععا تهمععععععت  هیعععععععل وسععععععدیرا در خععععععود دارد   یی ععععععوییععععععه جععععععوهر احسععععععان ون یتیح ععععععا

مصعععععربه رنعععععدان ررسعععععتاده یعععععدوبه چنعععععد سعععععا  حعععععبن مح عععععوم  ریعععععر بعععععه نعععععامون همسعععععر عرتجعععععاو

د یعععععه هفعععععت  عععععاو ال عععععر، یععععع.درآن معععععدت یعععععه او دررنعععععدان بود ادیعععععاه مصعععععر در خعععععواب ددیععععع رد

:چه دیخود رسععععععع  عععععععانیخورنعععععععد و....   ادیعععععععاه متعجعععععععب یعععععععدوار نرد یهفعععععععت  اورربعععععععه را مععععععع

 ادیعععععععاه بعععععععود  ییعععععععه سعععععععا  نایعععععععار دربار ی عععععععیینعععععععد   ریعععععععخعععععععواب را تعب نیعععععععا توانعععععععدیم ییسععععععع

السعععععالم را  هیععععععل وسعععععدیرا در رنعععععدان بعععععه سعععععر بعععععرده بعععععود،  یالسعععععالم معععععدت هیععععععل وسعععععدیوخودبا

السعععععالم ررعععععت و  هیععععععل وسعععععدی ادیعععععاه بعععععه رنعععععدان نعععععرد  ی ررسعععععتادهیعععععرد،  یبعععععه  ادیعععععاه معررععععع

 السالم درجواب ررمود: هیعل وسدی.حضرت دیخواب  ادیاه را ار او  رس ریتعب

ا تَأُْکلُونَ تَْزَرُعوَن َسبْ »  ۲«. َع ِسنِیَن َدََبا  فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِد ُسْنبُِلِه  ِالِّ قَِلیال  ِممِّ

وآن چعععععععه  دیعععععععییعععععععت و رر  ین یعععععععهیمدععععععع  هم ی ععععععع ایعععععععآ  فت:هفعععععععت سعععععععا   وسعععععععدیی 》

 .《دیخورییه ار آن م یم ر اندی د،یبا خویه ا  ینار ب  ار د،ی نیدرو م
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 یررسعععععععتاده  یم  بععععععع  ار خعععععععرود ار رنعععععععدان بعععععععراالسعععععععال هیععععععععل وسعععععععدیرا  ریتفسععععععع نیعععععععا

 ایعععع د یعععع ردییععععار را م نیععععا ایععععآ دیععععاو بود ییععععه ا ریععععما بععععه جععععا دیععععیرد.تصععععور ین انیعععع ادیععععاه ب

خعععععواب  ادیعععععاه را بعععععار و  ریعععععتعععععا بععععععد تعب دیعععععاوریب رونیععععع:ابتعععععدا معععععرا ار رنعععععدان بدی فتیم ن عععععهیا

باعععععع  یعععععده  یریعععععه چامعععععا وا ععععععا چععععع د،یعععععیعععععرده ا انتخعععععابدوم را  ی نعععععهی ر  عععععنمییعععععنم. ر عععععر م

 فت:یعععععه رقعععععط احسعععععان  دیععععع ونعععععه ررتعععععار ینعععععد  درجعععععواب با نیعععععالسعععععالم ا هیععععععل وسعععععدیاسعععععت یعععععه 

بععععععه  ی ععععععرییععععععرده اسععععععت. ا ععععععرین د ییراهنمععععععا ید اهیععععععد نیبععععععوده یععععععه اورا بععععععه چنعععععع یی ععععععویون

 نیسععععررمیععععه بععععراو ررتععععه بععععود، مععععردم آن  یانتقععععام ار لمعععع یاو بععععود مم ععععن بععععود یععععه بععععرا یجععععا

 سععععععتیار اخععععععالر م منععععععان ن یریععععععچ نیر رهععععععا ینععععععد  امععععععا چنععععععورقعععععع یسععععععخت تیرادرآن وضععععععع

 دستور نداده است. یوخداوند به چنان ررتار

خواننععععععد ان عریر،ح ایععععععت حضععععععرت یوسععععععد علیععععععه السععععععالم بععععععا ایععععععن مطلععععععب بععععععه  ایععععععان 

خداونوووود نرسععععیده اسععععت یععععه آیععععا یفععععار ایمععععان آوردنععععد یععععا خیر ن ععععر یععععمت در ایععععن بععععاره چیسععععت 

یوسعععععد و احسوووووان ارتبووووواطی بوووووا نتوووووایت اموووووور نووووودارد.موووووی خواهووووود بوووووه موووووا بیووووواموزد کوووووه نیکوووووی 

علیعععععه السعععععالم راه حععععع  مسعععععنله را بعععععرای میعععععریان بیعععععان یعععععرد و بعععععه آن هعععععا  فعععععت یعععععه چ ونعععععه و 

تعععععا چعععععه معععععدت  نعععععدم ب ارنعععععد و محصعععععو  را چ ونعععععه  خیعععععره سعععععارند و او بعععععدون هعععععیچ سعععععوا  و 

 تحقیقی درباره ی عقایدیان به آن ها جواب داد.

ام  و بععععععرر  اسععععععت،یدامین دیععععععن ایععععععن چنععععععین اسععععععت آیا خععععععدایا!این اسععععععالم چععععععه  ععععععدر جعععععع

 نباید به آن ارتخار یرد 

د معنعععععععوی جعععععععوهر آرروهعععععععای احسعععععععان ی عععععععی ار صعععععععفات یمعععععععا  اسعععععععت و یمعععععععا  در بعععععععع

یمععععععا  مقیععععععدی یععععععه یایسععععععته ی نردی ععععععی بععععععه خداونععععععد عالمیععععععان بایععععععد،او یععععععه  دینععععععی ماسععععععت.

یننععععععد انی  صععععععاحب تمععععععامی یمععععععاالت مطلععععععه اسععععععت.چنین صععععععفتی در وجععععععود مععععععدعیان و ت ععععععاهر

یععععععه ار ررتارهععععععای یایسععععععته دور هسععععععتند هر ععععععر دیععععععده نمععععععی یععععععود،بل ه در یسععععععانی وجععععععود دارد 

 یه  فتار و یرداریان تواره و تطابه یام  دارد.

 بار خدایا!ما را از تظاهر و نفاق محفوظ بدار.

*********  
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 عزت و سرافرازی مسلمانان

 ما امتی هستیم که خداوند خواستار سرافرازی اش است

خواننعععععد ان  رامعععععی!در وا ععععع  معععععا رقعععععط تعععععا رمعععععانی بعععععر مسعععععیر توییعععععر و  ییعععععررت خعععععواهیم 

بععععود یعععععه خداونععععد بعععععا یمعععععک و یععععاری و عطایعععععای خعععععود بععععر معععععا منعععععت   ارد.یععععاید ی عععععی ار مهعععععم 

تععععععرین مسععععععا لی یععععععه مععععععا بایععععععد در خصععععععو  آن بععععععا اهمیععععععت و توجععععععه سععععععخن ب وییم،موضععععععو  

نبلعععععی و اهمعععععا  آن را ار دسعععععت ععععععرت اسعععععالم و مسعععععلمین اسعععععت آن چعععععه یعععععه معععععا بعععععا سسعععععتی و ت

داده و سععععععععععععععر ردان بععععععععععععععه دنبععععععععععععععال  مععععععععععععععی  ردیم.مععععععععععععععومن بععععععععععععععه نفععععععععععععععن خععععععععععععععود،نرد 

خداوندعریراسععععععت دین، رآن و وطععععععن  هععععععم نععععععرد  رورد ععععععار عریععععععر و   رامععععععی اسععععععت و هععععععیچ 

  اه مورد اهانت و توهین  رار نمی  یرد.

مععععععومن هر ععععععر راضععععععی بععععععه الابععععععالی  ری،سسععععععتی و تنبلععععععی نیسععععععت اما  ناه ععععععار راسععععععقی  

ه ار خداوتععععععد دور اسععععععت بععععععا معصععععععیت خععععععالق  و منفععععععی بععععععودن وعععععععدم اهتمععععععام بععععععه امععععععور یعععععع

مسعععععععععلمانان،نفن خعععععععععود را خعععععععععوار و  لیععععععععع  معععععععععی ینعععععععععد و روری ا  نعععععععععرد او ار یرامعععععععععت و 

ععععععرت  مهعععععم تعععععر و بعععععا ارر  تعععععر اسعععععت، ن آن را بعععععا  لعععععت و خعععععواری بعععععه دسعععععت آورده و بعععععا 

 توهین و تحقیر به مصرد می رساند.

اونععععععد خواسععععععتار عععععععرت و سععععععرارراری و سععععععربلندی ماسععععععت، ن مععععععا امتععععععی هسععععععتیم یععععععه خد

خعععععواری را در رنعععععد ی خعععععود چ ونعععععه بایعععععد بعععععا دسعععععت خعععععود یرامعععععت را رهعععععا یعععععرده و  لعععععت و 

 جای دهیم 

 ت خود ذلت را در وجودمان بکاریم؟چرا با دس

معلمعععععی یعععععه دانععععع  آمعععععور خعععععود را سعععععررن  معععععی ینعععععد و او را رو بعععععه دیعععععوار  عععععرار داده 

معععععی ینعععععد،در وا ععععع  بعععععه یخصعععععیت آن طفععععع  تعععععوهین یعععععرده اسعععععت و آن  و درمقابععععع   جمععععع  تنبیعععععه

بچععععه امووووا تربیووووت بووووا توووووهین و خوووووار کووووردن بسوووویار متفوووواوت اسووووت. یععععار را تربیععععت مععععی نامععععد 

ای یعععععععه ربعععععععون و خعععععععوار یعععععععده،در مقابععععععع  آن جم ،یرامعععععععت و ارر  خعععععععود را ار دسعععععععت معععععععی 

ر هعععععیچ  عععععاه دهعععععد و ار همعععععان جعععععا حقعععععارت و  سعععععتی دروجعععععود  اسعععععتقرار معععععی یابعععععد.دان  آمعععععو

اهانعععععت و خعععععواری خعععععود را یدر مقابععععع  جمععععع  آار یعععععاد نمعععععی برد،چعععععرا یعععععه  بعععععو  آن،یعععععار سعععععاده 

 ای نیست.
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 ععععععدری هععععععم در مقابعععععع  رررنععععععدان  بععععععه همسععععععر خععععععود تععععععوهین یععععععرده و او را تنبیععععععه مععععععی 

ینععععععد،او را در مقابعععععع  رررنععععععدان خععععععود بععععععی ارر  و خععععععوار نمععععععوده اسععععععت چنین رنععععععی هر ععععععر 

در  لععععععت و خععععععواری بععععععه سععععععر خواهععععععد بععععععرد.  یععععععامبر ایععععععرم  عریرنخواهععععععد بود،بل ععععععه همععععععواره

صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم معععععععا را ار ردن بعععععععه صعععععععورت ارعععععععراد منععععععع  ررمعععععععوده اسعععععععت می دانیعععععععد 

چعععععرا رقط بعععععه خعععععاطر رعایعععععت ععععععرت وارر   ارعععععراد،و  یعععععامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم تنهعععععا بعععععه 

مععععععده خععععععاطر همععععععان هدد،همسععععععریاخادم خععععععود راهر ریتععععععک نععععععرده اسععععععت.در احادیعععععع  متعععععععددی آ

یعععععععه آن حضعععععععرت صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم همسعععععععران و خادمعععععععان خعععععععود را معععععععورد دلجعععععععویی و 

 ت ریم  رار داده و با آنان   ا خورده است.

ار میعععععععععان ررتارهعععععععععایی یعععععععععه موجعععععععععب یایعععععععععتن نهعععععععععا   لعععععععععت و خعععععععععواری یو یعععععععععنن و 

 نومیدیآدر وجود ارراد می یود،

رررنعععععد  را معععععی تعععععوان مدعععععا  هعععععای دی عععععری هعععععم  یعععععر یرد مدالیمعععععادر و یاآ عععععدری یعععععه 

در مقابعععععع  دوسععععععتان او یتععععععک مععععععی رنععععععد،عرت نفععععععن را در وجععععععود رررنععععععد خععععععود ار بععععععین مععععععی 

بععععععرد.چنین والععععععدینی درمقابعععععع   اعتععععععرای وارد یععععععده بععععععر آن ایسععععععتاده و مععععععی  وینععععععد: ن چ ونععععععه 

رررنععععععدمان را تربیععععععت ینععععععیم و هن ععععععامی یععععععه خطععععععا یردنععععععد چ ونععععععه آنععععععان را مجععععععارات ینععععععیم و 

بایووووود در تربیوووووت و  ار خعععععواب یعععععا در مقابععععع  دوسعععععتان آن هعععععا یجعععععا آن هعععععا را تربیعععععت ینیم دراتععععع

جععععوانی  تنبیووووه فرزنوووودانمام تمووووامی ایوووون اموووووررا کووووه سوووواده بووووه نظوووور مووووی رسووووند  رعایووووت کنوووویم.

یعععععه هن عععععام صعععععحبت یعععععردن توسعععععط اعضعععععای خعععععانواده ا  ایعععععن  ونعععععه بعععععه سععععع وت وادار معععععی 

سعععععت داده و یعععععود یعععععه یاجعععععاره بعععععده بعععععرر  ترهعععععا صعععععحبت یننعععععدآاعتماد بعععععه نفعععععن خعععععود را ار د

 دایت. احسان خواری و  لت می یند و هر ر جرْت بیان سخن خود را نخواهد

 .برادران!عزت و کرامت دیگران را حفظ کنید تا با عزت واحترام زندگی کنند
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 کسی را بر سهم خودم برتری نمی دهم!

 یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم در مجلسععععععی یععععععه برر ععععععان طوایععععععد مختلععععععد در آن 

ضععععععور دایععععععت و سععععععمت راسععععععت اییععععععان عبععععععدهللا بععععععن عبععععععان یععععععه آن هن ععععععام در سععععععن بودند،ح

 یعععععععامبر صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم و یفعععععععه ی توریععععععع  آب را بعععععععر  نوجعععععععوانی بعععععععود، رار دایعععععععت.

ابعععععن عبعععععان  عهعععععده  ررتعععععه و ار سعععععمت راسعععععت یعععععرو  یردنعععععد. یامبر صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم بعععععه

آیعنعععععی ار دی عععععران یعععععرو  یعععععنم. :ییآیعععععا اجعععععاره معععععی دهعععععی یعععععه آب را بعععععه آنعععععان بعععععدهم  آررمود

آن جععععععوان ریععععععید در جععععععوابی بسععععععیار یععععععیوا و بلیععععععف  فتند:یسععععععی را بععععععرای  ععععععررتن سععععععهم خععععععودم 

ار یععععععماییه همععععععان ارتخععععععار  ععععععررتن آب ار دسععععععتتان بایععععععدآبر خععععععود برتععععععری نمععععععی دهععععععم.  یععععععامبر 

 1ررمود :ییهر طور یه دوست داری! آآ.ملسو هيلع هللا ىلص

 می یود !  نفن در وجود یخ  یایتهببینید یه چ ونه نها  عرت 

 هیچ گاه خود را خوار و زبون نکنید 

یارمنععععععدی را یععععععه در یععععععک موسسععععععه دولتععععععی میععععععوو  بععععععه یععععععار اسععععععت در ن ععععععر ب یریععععععد 

ا عععععر معععععردم را بعععععی ارر  و خعععععوار ن عععععاه یععععععرده و آن هعععععا را منت عععععر ب ععععع ارد و نسعععععبت بععععععه آن 

هعععععععا  لعععععععم روا دارد، ر عععععععین او نیعععععععر او را  لیععععععع  و خعععععععوار معععععععی بینعععععععد و آن  عععععععاه یعععععععه ار او 

 رسعععععی:چرا  لعععععت را  بعععععو  معععععی ینعععععی  در جعععععواب معععععی  وید:بعععععه خعععععاطر رنعععععد ی و لقمعععععه نعععععان ب

 خانواده ام، نمی توانم یارم را رها ینم. 

عریعععععران!  بعععععو  ینیعععععد یعععععه رنعععععد ی بعععععا  لعععععت ار رنعععععد ی بعععععا رنععععع   رسعععععن ی خیلعععععی سعععععخت 

،و بععععععه هععععععیچ وجععععععه اسععععععالم آن را نمععععععی تععععععر اسععععععت یو  طعععععععا مخععععععالد یععععععریعت اسععععععالمد اسععععععت

   یرد آ.

ن یسعععععی بایعععععد یعععععار خعععععود را رهعععععا یعععععرده و بعععععه دنبعععععا  یعععععو  آبرومنعععععدی ب عععععردد. آیعععععا چنعععععی

یععععععما  مععععععان مععععععی ینیدیععععععه بععععععا وجععععععود  لععععععت و خععععععواری در نفععععععن خععععععود،  ععععععادر هسععععععتید یععععععه 

رررنعععععدانتان را بعععععا ععععععرت و بعععععا یرامعععععت تربیعععععت ینیعععععد  ا عععععر چنعععععین رنعععععد ی ای را تحمععععع  ینیعععععد، 

 به خود وخانواده ی خود ستم یرده اید. 
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، ملتععععععی یععععععه مقدسععععععات و سععععععررمین خععععععود را تبععععععاه ینععععععد، بععععععا خععععععواری و ررامععععععو  ن نیععععععد

 لععععععت رنععععععد ی خواهععععععد یععععععرد  و چ ونععععععه مععععععی توانععععععد رنععععععد ی بععععععا عععععععرت و یرامتععععععی دایععععععته 

 مقدسات خودراار دست داده است !  باید،در حالی یه ارر  ها و

 تنهاسرچشمه ی عزت و سرافرازی ماست«هللا»

یععععععنان خععععععارجی رقععععععط بععععععه دلیعععععع  تصععععععور ینیععععععد در ییععععععورهای مععععععا مسععععععلمانان، یععععععک یار

خععععارجی بعععععودن  مععععورد احتعععععرام  ععععرار معععععی  یریععععد، امعععععا یععععک یاریعععععنان بععععومی بهعععععایی نعععععدارد و 

یمععععایی مععععردم بععععه دیععععده ی حقععععارت بععععه او مععععی ن رنععععد. راسععععتی چععععرا ایععععن  ونععععه اسععععت ! ایععععا هوا 

تععععععدادی مسعععععارر خعععععارجی در سعععععالن  عععععروار منت عععععر مانعععععده انعععععد، یعععععه نعععععیم سعععععاعت تعععععنخیر دارد و 

اهی رسعععععمی مهمانعععععداران و مسععععع والن معععععورد تفقعععععد و د  جعععععویی  عععععرار معععععی  یرنعععععد، بعععععا عععععع ر خعععععو

امعععععا ار مسعععععارران دی عععععر یعععععه اهععععع  سعععععررمین هعععععای اسعععععالمی هسعععععتند هر عععععر عععععع ر خعععععواهی نمعععععی 

 یود. 

سریععععععت مسععععععلمانان و بععععععه ویعععععع ه اعععععععراب  ععععععی  ار اسععععععالم چنععععععین بععععععوده یععععععه بععععععه  لععععععت و 

بععععرای چیعععععری بععععه یععععار معععععی  خععععواری هر ععععر تععععن در نعععععداده انععععد و وا ه ی  لععععت نعععععرد عععععرب هععععا

-دابِّوووووةُ َذلُوووووولُ »یوووووا «زموووووین رام-اَرُض َذلُوووووولُ »رود یعععععه تحعععععت تصعععععرد بایعععععد  معععععدال معععععی  وینعععععد :

 و آن وا ه رقط برای جامدات و حیوانات به یار می رود . «حیوان رام

 خداوند عروج  می ررماید: 

ا َعِمَلْت ََْیدِ » ( َو َذلِّْلنَاَها لَُهْم ٧1) ینَا ََْنعَاما  فَُهْم لََها َماِلُکونَ ََ َو لَْم یََرْوا ََنِّا َخلَْقنَا لَُهْم ِممِّ

  1«.(٧۲) فَِمْنَها َرُکوبُُهْم َو ِمْنَها َیأُْکلُونَ 

آیانیندییعععععععیده انعععععععد  عععععععه معععععععا بعععععععراا آنعععععععان ار آن چعععععععه دسعععععععتانمان برسعععععععارد، چهار ایعععععععانی »

انیععععععععدیم، لعععععععع ا هععععععععم آرریععععععععده ایععععععععم یععععععععه اییععععععععان دارای آن هسععععععععتند، و آن هععععععععا را رام اییععععععععان  رد

 «مریوبیان ار آن هاست و هم ار آن می خورند
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آیعععععا معععععی دانعععععی چعععععرا » رسعععععید:-ار ام المعععععومنین عاییعععععه رضعععععی هللا عنهعععععاملسو هيلع هللا ىلص یعععععامبر ایعععععرم 

بععععععه »ررمععععععود:ملسو هيلع هللا ىلص فععععععت:خیر، ای رسععععععو  خععععععدا   یععععععامبر  »در یعبععععععه را در بلنععععععدی  ععععععرار داده انععععععد 

 1«.اه دهند خاطر عرت و احترام،تا رقط یسانی را یه می خواهند بدان ر

برادران، برای این یه امت اسالمی دارای عرت باید، باید ارراد آن عریر ومحترم بایند  اما چ ونه 

می توان به سرچیمه و منب  اصلی عرت و سرارراری دست یارت . به راستی تنهامصدر و منب  عرت 

 خداوند متعا  است یه می ررماید : 

لَ فَلِ » لُ َجِمیعا  َمْن َکاَن یُِریُد اْلِعزِّ  ۲«.لِِّه اْلِعزِّ

 رچه عرت است نرد خداوند استآآییهرین عرت می خواهدیبداندیهآه

 هستی «هللا»بنده ی هیچ حکومتی نیستی، تو بنده ی 

ععععععرت و  لعععععت آدمیعععععان بعععععه دسعععععت خودیعععععان نیسعععععت، بل عععععه ععععععرت دهنعععععده و  لیععععع  یننعععععده ی 

یععععع  معععععی یعععععود، و آن لوا ععععععی تنهعععععا خداسعععععت  یسعععععی یعععععه امعععععرور عریعععععر اسعععععت رعععععردا خعععععوار و  

اسععععت رور دی ععععر رقیععععر مععععی یععععود، یععععا حتععععی رنععععده هععععایی یععععه رععععردا یععععا لح ععععات یععععن یععععه دروتمنععععد 

بعععععد مععععرده ایععععی بععععی  نیسععععتند، چنععععین دیععععد اهی بایععععد مبععععدْ ایمععععان هععععر مسععععلمانی بایععععد. یععععما نیععععر 

ایعععععن  ونعععععه توحیعععععدی را در د  خعععععود  عععععرار داده و خداونعععععد را تنهعععععا معععععودر ععععععالم هسعععععتی بدانیعععععد. 

ی هعععععیچ ح عععععومتی نیسعععععتید  وبعععععر یعععععما واجعععععب نیسعععععت یعععععه خعععععود را بعععععرده و بنعععععده ی  یعععععما بنعععععده

 آنان محسوب ینید  بل ه یما بنده و مخلور خداوند عروج  هستید. 

 آیا نیازمندی به نیازمند دیگری تعلق دارد؟ 

آیعععععا  عععععرر یعععععده ای معععععی توانعععععد بعععععه داد  عععععرر یعععععده ی دی عععععری برسعععععد  حتمعععععا جعععععواب یعععععما 

ر، محتعععععاد رعععععردی دروتمنعععععد اسعععععت تعععععا اورا ار رقعععععر برهانعععععد و معععععا منفعععععی اسعععععت. نیارمنعععععد و رقیععععع

 -تعععععالی-نیععععر نسععععبت بععععه خداونععععد چنععععین هسععععتم.  رورد ععععار  نععععی و بععععی نیععععار اسععععت و مععععا بععععه او 

محتعععععععاجیم، ععععععععرت دهنعععععععده ی وا ععععععععی خداسعععععععت،ما ضععععععععیفان و بیچار عععععععان در عععععععاه او هسعععععععتیم و 

مععععا بععععه چععععه یسععععی  نععععاه بععععرای رنععععد ی بععععا یرامععععت و عععععرت بععععه الطععععاد او نیارمنععععدیم.  ععععن امععععت 

 ببرد تا عریر و رامی باید  همراه من در این آیه تنم  ینید:

                                                                 
 .3233مسلم: 1
 10راطر: 2



   دریغ از این مسلمانی

 

126 
 

ووووواُء َو تُِعوووووز  » وووووْن تَشَٰ ووووواُء َو تَْنوووووِزُع اَْلُمْلوووووَ  ِممِّ اِلوووووَ  اَْلُمْلوووووِ  تُوووووْؤتِد اَْلُمْلوووووَ  َموووووْن تَشَٰ قُوووووِل اَللُٰهووووومِّ مَٰ

اُء بِیَِدَ  اَْلَخْیُر  ِنِّ  اُء َو تُِذل  َمْن تَشَٰ  1«َ  َعلىَٰ ُكّلِ َشْدء  قَِدیرٌ َمْن تَشَٰ

ب وخداونععععععدا، ای ررمععععععانروای هسععععععتی، بععععععه هععععععرین یععععععه خععععععواهی ررمععععععانروایی بخیععععععی »

و ار هعععععععرین یعععععععه خعععععععواهی ررمعععععععانروایی بارسعععععععتانی  ویتعععععععویی یعععععععهآهرین را یعععععععه خعععععععواهی 

دسعععععت توسعععععت، واهی خعععععوار ینی یسریعععععته یآ خیعععععر بعععععه  رامعععععی داری و هعععععر یعععععن را یعععععه خععععع

 .«ناییبی  مان تو بر هر یاری توا

بعععععر حععععع ر بایعععععید ار ایعععععن یعععععه ععععععرت و ارجمنعععععدی را ار  یعععععر خعععععدا طلعععععب ینیعععععد، چعععععرا یعععععه 

 رت و  لت رقط  رورد ار است. مالک حقیقی ع

ة  »خداوند متعا  می ررماید:  ت ولون  ِعن د هلمل ا ل ِعرَّ  2«.ْ  ی ب 

 «آیادر نرد آنان ی اررانآعرت مد جویند !»

اونعععععععدعروج  بخعععععععواهیم  درحعععععععالی یعععععععه آیعععععععا عا النعععععععه اسعععععععت  عععععععه ععععععععرت را جعععععععر ار خد

لُ َجِمیعا   » تمامی عرت ها و ارتخارات نرد خداونداست و بن  ٣.«فَِللِِّه اْلِعزِّ

افِِقیَن الَٰ یَْعلَُمونَ » ِكنِّ اَْلُمنَٰ لُ َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمنِیَن َو لَٰ ِ اَْلِعزِّ  ٤«.َو ِبٰ

الععععععدین و م منععععععان منعععععع    خععععععود ، وخداونععععععد متعععععععا   لععععععت ورروتنععععععی آدم را  جععععععر در مقابعععععع

 ررموده است :

ا﴾ ْحَمِة َوقُْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربِّیَانِد َصِغیر   ٥﴿ َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذ ّلِ ِمَن الرِّ

وبعععععر آنعععععان بعععععا  رروتنعععععی مهعععععر آمیعععععر ب سعععععتر و ب عععععو :  رورد عععععارا بعععععر آنعععععان رحمعععععت » 

 « یودیی  رور  دادند  آ مرا ار یبر من رحمت آوردند و  آور ، هم چنان یه

 دران م من این چنین می ررماید : ودر باره رروتنی در مقاب  برا
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ل  َعلَووووووووى  ﴿ ُ بِقَووووووووْوم  یُِحووووووووب ُهْم َویُِحب ونَووووووووهُ ََِذلِّووووووووة  َعلَووووووووى اْلُمووووووووْؤِمنِیَن ََِعووووووووزِّ فََسووووووووْوَف یَووووووووأْتِد للاِّ

 1اْلَكافِِرین ﴾

و یعععععععه بعععععععا م منعععععععان مهربعععععععان  بعععععععه رودی خداونعععععععد  عععععععومی را بعععععععه عرصعععععععه معععععععی آورد»

 «رروتن و با یارران سخت  یرند 

  ن جر در مقاب  هللا ج  جالله نفن خود را    لی  و خوار مدان . 

 فرمععععععا و مععععععا را جععععععر بععععععه آسععععععتان مقدسععععععت خععععععدایا مععععععارا جععععععر در مقابعععععع  خععععععودت  لیعععععع  م

 مند م ردان .نیار

 چه وقت خوار و ذلیل خواهیـــد بود ؟

دمعععععععی در آن احسعععععععان  لعععععععت و خعععععععواری معععععععی ینعععععععد ، ی عععععععی ار مو عیعععععععت هعععععععایی یعععععععه آ

هن ععععامی اسععععت یععععه مععععورد  لععععم و سععععتم  ععععرار مععععی  یععععرد و بععععه همععععین خععععاطر خداونععععد ایععععن چنععععین 

بععععععه راسععععععتی میععععععان دعععععععای م لععععععوم و  خداونععععععد » م لعععععوم را مععععععورد خطععععععاب  ععععععرار مععععععی دهععععععد : 

جعععع  جاللععععه هععععیچ حجعععععابی نیسععععت و حععععه تععععععالی  آن دعععععا را بععععه بععععاالی ابرهعععععا عععععرود مععععی دهعععععد 

سععععععو ند بععععععه عععععععرت و جاللععععععم ، تععععععو را یععععععاری خععععععواهم داد ، ا رچععععععه :»سعععععع ن مععععععی ررمایععععععد  2« .

 «.  ن ار مدتی باید 

 عععععععن  لععععععععت و خعععععععواری نایععععععععی ار  لعععععععم ، دارای مصععععععععدری خعععععععارجی بععععععععوده و درعععععععع  آن 

مم ععععن اسععععت ، امععععا چععععه مو عععع  انسععععان بععععه دسععععت خععععود ، خوییععععتن را خععععوار و  لیعععع  مععععی ینععععد   

ری انسعععععان نایعععععی ار درون خعععععود بایعععععد بعععععه علیعععععت در جعععععواب بایعععععد  فعععععت : ا عععععر  لعععععت و خعععععوا

 ی ی ار عوام  چهار  انه ی ریر است : 

 

 یعععععععروی ار یعععععععیطان   هن عععععععامی یعععععععه خداونعععععععد متععععععععا  یعععععععیطان را ار رحمعععععععت خعععععععود  -1

 ررمود ،  ییطان به خداوند  فت : دور یرده و اورا ار بهیت طرد 
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ْموووووَت َعلَووووودِّ لَوووووئِْن ََ  وووووَذا الِّوووووِذي َكرِّ
یِّتَوووووهُ  ِالِّ ﴿ َََرََْیتَوووووَ  َهَٰ َْحتَووووونَِكنِّ ذُّرِ ًَ وووووْرتَِن  ِلَوووووىَٰ یَوووووْوِم اْلِقیَاَموووووِة  خِّ

 1قَِلیال  ﴾ 

خععععواهی دیععععد ، همععععین یسععععی یععععه بععععر مععععن بععععر تععععری ا  داده ای ا ععععر تععععا رور  یامععععت بععععار 

 « ن داری یومهلت دهی آهمه رررندان او را جر اندیی ار را به در برم 

﴾ م ل ﴿َْحتَووووونَِکنِّ َحنِّوووووَک » عععععام خعععععواهم رد . معععععدال اععععععراب معععععی  وینعععععد : یعنعععععی آنهعععععا را حتمعععععا

یعنعععععی اسعععععب را ل عععععام رد  .  عععععن او وععععععده داده اسعععععت یعععععه بعععععا دسعععععت خعععععود بعععععر  ریعععععه « الفَوووووْرسَ 

ی آدم ل عععععام رده و آنهعععععا را بععععععه دنبعععععا  خععععععود ب یعععععاند   آنچعععععه یععععععه یعععععیطان بععععععرای معععععا خواسععععععته 

لععععععت و  سععععععتی اسععععععت ایععععععن اسععععععت یععععععه مععععععارا همچععععععون حیععععععوان ل ععععععام رده و رند سععععععمان را بععععععه  

ب یععععععاند . بنععععععابراین اولععععععین  لععععععت و خععععععواری دنبالععععععه روی ار یععععععیطان اسععععععت ، مععععععدال در وجععععععود 

یععععععما وسوسععععععه مععععععی ینععععععد یععععععه نمععععععارت را حععععععاال نخععععععوان  ، یععععععراب بخععععععور ، یععععععک بععععععار آن را 

ه را امتحعععععان یعععععن ، اینجعععععا یسعععععی نیسعععععت ، حجابعععععت را بعععععردار . سععععع ن بعععععه معععععا معععععی خنعععععدد و  نعععععا

 برای ما آسان جلوه می دهد .

 یععععععععروی ار هععععععععوا و هععععععععون ، یعنععععععععی دنبالععععععععه روی ار هععععععععوای نفععععععععن در تمععععععععام امععععععععور -2

رنععععععد ی و دادن ینتععععععر  رعالیععععععت هععععععای مختلععععععد بععععععه دسععععععت طبعععععع  حیععععععوانی ای یععععععه خداونععععععد در 

وجععععود آدمععععی نهععععاده اسععععت   یععععا  یععععروی ار نفععععن در بععععه دسععععت آوردن  ععععو  و مععععا  . ن ععععاه ینیععععد 

بنععععده » ا بععععرای مععععا بیععععان مععععی ینععععد یععععه  یععععامبر صععععلی هللا علیععععه وسععععلم چ ونععععه چنععععان وضعععععیتی ر

 خداوند متعا  می ررماید : 2«.ی درهم و دینار بدبخت و تباه یده است 

اهُ﴾ َههُ َهوَٰ  3 ﴿َفََرََْیَت َمِن  تَّخَذ  لَٰ

 «.فس  را یهمچونآ خدای خود  ررت آیا دیده ای آن ن یه هوای ن»

ار خداونععععععد رنععععععدانی آن یسععععععی اسععععععت یععععععه دلعععععع  را :»ابععععععن تیمیععععععه رحمععععععه هللا مععععععی  ویععععععد 

   عععععن آن عععععن « نهعععععان دایعععععته واسعععععیر یسعععععی اسعععععت یعععععه در دسعععععت هعععععوا و هعععععون  ررتعععععار اسعععععت 
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بععععوده و  لیعععع  نفعععععن  یععععه دنبععععا  هععععوا و هعععععون ارتععععاده و ار خععععدا دور یعععععده اسععععت اسععععیر و رنعععععدانی

 محسوب می یود .

بعضععععععی ارععععععراد مععععععی  وینععععععد : مععععععا چععععععه نقیععععععی در اصععععععال  جامعععععععه داریععععععم ، جامعععععععه چععععععه 

این ونعععععه رنعععععد ی معععععی یعععععنم و یارهعععععای دی عععععران بعععععه معععععن ربطعععععی  ربطعععععی بعععععه معععععا دارد  ! معععععن

ان ایععععععععن امععععععععت را آ  عمععععععععر 110نععععععععدارد. عریععععععععران ببینیععععععععد  رورد ععععععععار مهربععععععععان در آیععععععععه ی 

 چ ونه می ستاید : 

ة  َُْخِرَجْت ِللنِّاِس﴾  ﴿ُكْنتُْم َخْیَر َُمِّ

 «یما بهترین امتی هستید یه برای مردمان  دید آمده اند»

 ادامه می ررماید : چنین است   درچ ونه 

 1﴿ِ تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾

 «.د و ار نایایستی بار می دارید یه به نی ی ررمان می دهی»...

نععععین یایسععععت ی خععععدایا آیععععا مععععا چنععععین هسععععتیم   یععععا چنععععین توصععععیفی درخععععور مععععا نیسععععت و چ

 در ما وجود ندارد  !

و عععععععدم احسععععععان وابسععععععت ی بععععععه دیععععععن ، و یععععععریعت  رقععععععدان احسععععععان حضععععععور خداونععععععد -3

و امععععععت اسععععععالمی   اسععععععالم در ایجععععععاد چنععععععین وابسععععععت ی هععععععایی ، بهتععععععرین یععععععیوه را دارد ، امععععععا 

ارر  آن را درا نمعععععععی ینعععععععیم   معععععععا چیرهعععععععایی را ارریعععععععمند معععععععی دانعععععععیم یعععععععه مالعععععععک آنهعععععععا 

 نیسععععععتیم ، احسععععععان تعلععععععه بععععععه سععععععررمین هععععععا و یععععععهرهای مختلععععععد را داریععععععم ، امععععععا متاسععععععفانه 

احسعععععان تعلعععععه بعععععه امعععععت اسعععععالمی در وجودمعععععان  بسعععععیار یمرنععععع  یعععععده اسعععععت ، معععععی بینعععععیم یعععععه 

بسعععععععیاری ار جوانانمعععععععان  هعععععععن خعععععععود را ار اسعععععععامی  ربعععععععی انبایعععععععته انعععععععد و بعععععععه بعععععععه امعععععععوری 

 میعععععوو  هسعععععتند یعععععه بعععععا آن هعععععا هعععععیچ سعععععنخیتی ندارنعععععد  و ایعععععن همعععععان بی عععععان ی و ععععععدم احسعععععان

 تعله به خدا و امت اسالمی است .
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تمعععععاد و ایمعععععان یامععععع  بعععععه خداونعععععد و ایعععععن یعععععه تمعععععام مقعععععررات ار جانعععععب اوسعععععت ععععععدم اع-۴

و او ار هععععععر چیععععععری آ ععععععاهی یامعععععع  دارد . د ععععععت ینیععععععد  روهععععععی ار مععععععردم    حتععععععی مععععععی تععععععوان 

 فعععععععت بسعععععععیاری ار معععععععردم     احسعععععععان معععععععی یننعععععععد یعععععععه عمعععععععر و روری یعععععععان در درسعععععععت 

یععععععه وسععععععلم مععععععی دی ععععععران اسععععععت ، در حععععععالی یععععععه هر ععععععر چنععععععین نیسععععععت و  یععععععامبر صععععععلی هللا عل

جبر یعععع  بععععر  لععععب مععععن وحععععی یععععرد یو بععععه مععععن اطمینععععان دادآ یععععه هععععیچ نفسععععی نمععععی » ررمایععععد : 

میععععععرد م ععععععردر و ععععععت اجعععععع  معععععععین خععععععود و در حععععععالی یععععععه روری ا  را بععععععه تمععععععامی دریارععععععت 

 1«.یرده باید 

 ععععن آیععععا مععععی دانیععععد یععععه چععععه و ععععت  لیعععع  و خععععوار مععععی یععععوید   در جععععواب بایععععد  فععععت : آن 

یععععده و یععععا و تععععی یععععه هععععوای نفععععن خععععود را بععععر رضععععای خداونععععد تععععرجی   ععععاه  یععععه مطیعععع  یععععیطان 

داده بایعععععید ، یعععععا آن  عععععاه یعععععه اعتمعععععاد و اطمینعععععان خعععععود را نسعععععبت بعععععه خداونعععععد ار دسعععععت دهیعععععد ، 

یعععععا و تعععععی یعععععه احسعععععان تعلعععععه و اعتمعععععاد خعععععود را نسعععععبت بعععععه امعععععت اسعععععالمی ار بعععععین ببریعععععد و 

رتععععاد  میتععععوان  فععععت: و تععععی یععععه چععععه اتفععععا ی خواهععععد ا  ععععاه یععععه تمععععامی ایععععن عوامعععع  جمعععع  یععععد ،هر

تمععععععامی ایععععععن عوامعععععع  جمعععععع   ععععععردد آنچععععععه یععععععه درصععععععد سععععععا    یععععععته ر  داده، وا عععععع  مییععععععود  

دیععععمن مععععا را خععععوار و  لیعععع  نمععععوده و بععععر مععععا مسععععلط مععععی یععععود. آه یععععه  لععععت و خععععواری چهقععععدر 

سعععععخت اسعععععت وآن هعععععم  لتعععععی یعععععه ار جانعععععب دیعععععمن بایعععععد   عععععن چ ونعععععه میتعععععوانیم آن را تحمععععع  

 ینیم 

در رور ععععععار ح ومععععععت ییتاتارآآهععععععا بععععععر جهععععععان اسععععععالم، یععععععک رن تاتععععععاری تصععععععور ینیععععععد 

ده معععععرد را معععععورد خطعععععاب  عععععرار داده و بعععععه آنعععععان  فعععععت: معععععن یمیعععععیر همعععععراه خعععععود نعععععدارم تعععععا 

یعععععععما را ب یعععععععم، رو بعععععععه دیعععععععوار بایسعععععععتید و حریعععععععت ن نیعععععععد تعععععععا یمیعععععععیری بیعععععععابم و آن بعععععععه 

ان در مقابععععع  یعععععک رن اصعععععطال  معععععردان، رو بعععععه دیعععععوار ایسعععععتاده و ار تعععععرن معععععی لرریدنعععععد. آنععععع

تاتعععععار این ونعععععه بودنعععععد و امعععععرور معععععا وضععععععیتی بعععععدتر ار آن رور عععععار داریعععععم. اینعععععون میخعععععواهم 

 با  یر نمونههایی ار عرت و سرارراری  مسلمانان، همت و عرت یما را رنده ینم. 
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 ی اسالم ما را به عزت رساند وسیله ما پستترین مردمان بودیم، ولی خداوند به

معععععععربن خطعععععععاب رضعععععععیاهلل عنعععععععه را بن عععععععر یعععععععه در رور مسعععععععلمان یسعععععععی همچعععععععون ع    

یععععدن خععععود نععععرد  یععععامبر ایععععرم صععععلیاهلل علیععععه وسععععلم ررععععت و بععععه او  فععععت: ای رسععععو  خععععدا، آیععععا 

، عمععععععر رضععععععیاهلل «آری »مععععععا برحععععععه نیسععععععتیم  رسععععععو   رامععععععی صععععععلیاهلل علیععععععه وسععععععلم ررمععععععود: 

  «آری »رمععععععود :  عنعععععه  فععععععت: آیععععععا آنععععععان بععععععر باطعععععع  نیسعععععتند   یععععععامبر صععععععلیاهلل علیععععععه وسععععععلم  ر

حضعععععرت عمعععععر رضعععععیاهلل عنعععععه  فعععععت:  عععععن چعععععرا دیعععععن خعععععود را  نهعععععان ینعععععیم   یعععععامبر صعععععلیاهلل 

عمععععععر رضععععععیاهلل عنععععععه  فععععععت: بیععععععرون  «ای عمععععععر ن ععععععر تععععععو چیسععععععت »علیععععععه وسععععععلم  ررمععععععود: 

رویعععععم و دیعععععن خععععععود را آیععععع ار ینعععععیم. ار آن رور بععععععه بععععععد  یعععععامبر صععععععلیاهلل علیعععععه وسععععععلم  او را 

 وند به واسطهی او حه را ار باط  جدا ررمود.رارور نامید، چرا یه خدا

ابععععععن مسعععععععود رضععععععیاهلل عنععععععه می ویععععععد: ار و تععععععی یععععععه عمععععععر بععععععن خطععععععاب رضععععععیاهلل عنععععععه 

 مسلمان ید، ما همواره در عرت و سرارراری بودهایم.

هن عععععامی یعععععه امیرالمععععع منین عمعععععر رضعععععیاهلل عنعععععه بعععععه همعععععراه  عععععالم خعععععود بعععععرای باردیعععععد 

قعععععط معععععاده یعععععتری، مریعععععب آن دو بعععععود و آنهعععععا بعععععه سعععععفریرد، ر« بیعععععت المقعععععدن»بعععععه سعععععررمین 

صعععععورت نعععععوبتی بعععععر آن سعععععوار مییعععععدند، آن عععععاه یعععععه بعععععه نردیعععععک یعععععهر رسعععععیدند، نوبعععععت  عععععالم 

بعععععود یعععععه بعععععر مریعععععب سعععععوار یعععععود وعمعععععر رضعععععیاهلل عنعععععه  نیعععععر بعععععرای نویعععععیدن آب ار بریعععععه 

خععععععود  را خععععععاا آلععععععود نمععععععوده بععععععود  ابوعبیععععععده بععععععن جععععععرا  رضععععععیاهلل عنععععععه بععععععه او  فععععععت: ای 

 منین! جلععععععو مععععععردم این ونععععععه مبععععععا  ی یعنععععععی لباسععععععهای خاییععععععات را  ععععععاا نمععععععوده و بععععععر امیرالمعععععع

تقعععععدیم یننعععععد. عمعععععر  یعععععتر سعععععوار یعععععویدآ معععععردم منت رنعععععد تعععععا یلیعععععدهای ورودی یعععععهر را بعععععه یعععععما

جععععواب  فععععت: ای یععععا  یسععععی  یععععر تععععو ایععععن سععععخن را بععععر ربععععان میعععع ورد، ای رضععععیاهلل عنععععه در

معععععان بعععععودیم.یعنی در سعععععخن خعععععود ایعععععن ن تعععععه را ابوعبیعععععده! معععععا ی بععععع  ار اسعععععالمآ خعععععوارترین مرد

 یعععععر می نعععععد یعععععه ععععععرت و ارتخعععععار بعععععه  ویعععععاا و مریعععععب نیسعععععت، بل عععععه ععععععرت در نفعععععن آدمعععععی 

نهفتععععععه اسععععععت، بن ریععععععد یععععععه چ ونععععععه عععععععرت و برر ععععععواری در نفععععععون یععععععاران حضععععععرت رسععععععو  

 خدا صلیاهلل علیه وسلم   رور  یارته است.

وارترین مردمععععععان بععععععودیم و هللا عنععععععه ررمععععععوده اسععععععت: مععععععا خعععععع آن رععععععارور اع ععععععم رضععععععی

خداونعععععد بعععععا اسعععععالم معععععا را بعععععه ععععععرت و سعععععرارراری رسعععععاند، امعععععا ا عععععر ععععععرت را در  یعععععر اسعععععالم 

طلعععععب معععععی یعععععردیم، خداونعععععد معععععا را  لیععععع  و خعععععوار معععععی یعععععرد. عریعععععران، یعععععما را بعععععه خعععععدا، ایعععععن 
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عبعععععععارتخلیفهی دوم را بعععععععه خعععععععاطر دایعععععععته بایعععععععید و بعععععععه رررنعععععععدانتان هعععععععم بیاموریعععععععد و یایسعععععععته 

 ا با آب طال بن ارید.است آن ر

 ام! آیا در دین نقص ایجاد شود، در حالی که من زنده

سععععععرارراری و عععععععرت ابععععععوب ر صععععععدیه رضععععععیاهلل عنععععععه را ن ععععععاره ینیععععععد یععععععه چ ونععععععه       

در مقابععععع  مردمعععععی یعععععه ار اسعععععالم مرتعععععد یعععععده بودنعععععد ایسعععععتاد ی یعععععرد  روهعععععی ار آنعععععان می فتنعععععد: 

ر دسعععععتورات اسعععععالمی بعععععرداریم  معععععا حاضعععععر چعععععه اتفعععععا ی میارتعععععد یعععععه ا عععععر ریعععععات و جریعععععه را ا

بعععععه انجعععععام بقیهعععععی دسعععععتورات خداونعععععد هسعععععتیم، بعععععه جعععععر ریعععععات و جریعععععه.  روهعععععی ار اصعععععحاب 

حاضععععععر بععععععه  عععععع یر  چنععععععین حربههععععععایی یععععععدند، حتععععععی عمععععععر بععععععن خطععععععاب رضععععععیاهلل عنععععععه بععععععه 

خلیفهعععععی او   فعععععت: ب ععععع ار تعععععا ایعععععن یعععععار را ار آنعععععان  بعععععو  ینعععععیم ی وبعععععا آنعععععان نجن عععععیمآ. ابعععععوب ر 

 عنعععععه بعععععا نعععععاراحتی  فعععععت: حتعععععی یعععععما ای عمعععععر! اینچنعععععین حاضعععععر بعععععه نقعععععی دسعععععتورات رضعععععیاهلل

دینعععععی هسعععععتی  و سععععع ن  ریعععععه سعععععر داد و فعععععت: آیعععععا در دیعععععن نقععععع  ایجعععععاد یعععععود، در حعععععالی یعععععه 

مععععععن رنععععععده هسععععععتم  ای عمععععععر، آیععععععا ا تععععععدار و عععععععرت جاهلیععععععت خععععععود را بععععععا  لععععععت و نععععععاتوانی در 

ند مععععرا ار رانوبنععععد یععععتری یععععه بععععه حععععالی یععععه مسععععلمان یععععدهای عععععوی نمودهععععای  بععععه خععععدا سععععو 

رسعععععو  خعععععدا صعععععلیاهلل علیعععععه وسعععععلم    رداخعععععت نمودهانعععععد، منععععع  یننعععععد بعععععر سعععععر آن هعععععم،  بعععععا آنعععععان 

  جن ید.خواهم 

 زنی با عزت بود، چرا که مردی عزیز و سرافراز را تربیت کرد!

بعععععه ایعععععن رن سعععععراررار و  ایعععععدار بن ریعععععد  اسعععععماء دختعععععر ابعععععوب ر صعععععدیه رضعععععیاهلل عنعععععه  

هیعععععتاد سعععععال ی  سعععععر  عبعععععدهللا بعععععن ربیعععععر رضعععععیاهلل عنعععععه را بعععععه جنععععع  بعععععا حجعععععاد  یعععععه در سعععععن

ررسعععععتاد و هن عععععامی یعععععه عبعععععدهللا بعععععه یعععععهادت رسعععععید و جسعععععد  رامعععععی وی را سعععععه رور در م عععععه 

نعععععرد حجعععععاد ررتعععععه  -هللا عنهعععععا رضعععععی–یعععععه اسعععععماء  آویختعععععه بودنعععععد، معععععردم منت عععععر بودنعععععد بعععععه دار

ه و اجعععععععارهی درعععععععن  را صعععععععادر نمایعععععععد  و ار او بخواهعععععععد یعععععععه جسعععععععد رررنعععععععد  را  عععععععایین آورد

امععععععا عععععععرت و سععععععرارراری بین یععععععر ایععععععن یععععععیر رن، هم ععععععان را  ععععععارل یر یععععععرد، د  حجععععععاد ار 

چنعععععان صعععععبری مملعععععو ار یینعععععه و بوعععععی بعععععود، نعععععرد اسعععععما ررعععععت و ار او  رسعععععید: م عععععر نمیبینعععععی 

بیععععنم یععععه  یععععه بععععا  سععععرت چععععه یععععردم  اسععععماء بععععا نهایععععت ح مععععت و درایععععت جععععواب داد: مععععن مععععی

 ای، لی ن او آخرت تو را تباه نموده است! او را ضای  یرده تو دنیای
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خععععععدایا چععععععه یسععععععی اینچنععععععین صعععععععبری را در خععععععود دارد  و چععععععه یسععععععی همچععععععون اسعععععععماء 

دختعععععر ابعععععوب ر رضعععععیاهلل عنعععععه  میتوانعععععد اینچنعععععین ح یمانعععععه در مقابععععع  سعععععتم ری سعععععخن ب ویعععععد  

 این است نمونهی یاملی ار عرت و سربلندی مسلمانان.

 

 ادیان به سوی عدل اسالم از ظلم و ستم

صععععععحابی برر ععععععوار ربعععععععی بععععععن عععععععامر رضععععععیاهلل عنععععععه  را بن ریععععععد یععععععه مسععععععلمانان وی     

را بعععععه عنعععععوان سعععععفیر خعععععود بعععععه سعععععوی ررمانعععععده لیععععع ر رعععععارن روانعععععه یردنعععععد. رسعععععتم ررمانعععععدهی 

ایرانیععععععان بععععععه اطراریععععععان خععععععود  فععععععت: ایععععععن عععععععرب ار اعععععععراب صحرانیععععععین اسععععععت، چیععععععمان او 

یم یععععععرد  ابتععععععدا طععععععال و جععععععواهرات و امععععععوا   رانبهععععععای رراوانععععععی را را بععععععا دوچیرخیععععععره خععععععواه

در ایعععععن دیعععععت می سعععععترانیم تععععععا بدانعععععد یعععععه معععععا چقععععععدر دروتمنعععععدیم. دوم این عععععه ینیریعععععانی را تععععععا 

محععععع  تخعععععت خعععععود بعععععر  الیچههعععععایی  رانبهعععععا مینیعععععانیم. هن عععععامی یعععععه ربععععععی رضعععععیاهلل عنعععععه سعععععر 

رهععععی یوتععععاه خععععود ار میععععان آنععععان  عععع ر رسععععید، بععععدون توجععععه بععععه ایععععیاء و ینیریععععان  رانبهععععا بععععا نی

یعععععرد تعععععا بعععععه محععععع  تخعععععت رسعععععتم ررمانعععععدهی لیععععع ر رعععععارن رسعععععید، چعععععرا یعععععه او میدانسعععععت یعععععه 

هععععععدد ایرانیععععععان ار  سععععععتراندن آن امععععععوا ،  الیچههععععععا و ینیریععععععان چیسععععععت. رسععععععتم یععععععه در نفععععععن 

خععععععود خععععععوار و  لیعععععع  بععععععود ار ربعععععععی رضععععععیاهلل عنععععععه  مملععععععو ار ارتخععععععار و سععععععرارراری  رسععععععید: 

رابآ چععععععه آوردهایععععععد  ربعععععععی رضععععععیاهلل عنععععععه   فععععععت: خداونععععععد مععععععا را روانععععععه یععععععرده یععععععما یاععععععع

تابنععععععد ان را ار عبععععععادت بنععععععد ان بععععععه سععععععوی عبععععععادت خداونععععععد جهانیععععععان خععععععارد ینععععععیم و آنععععععان را 

ار تن یهعععععا و سعععععختی هعععععای دنیعععععا بعععععه آرامععععع  و آسعععععای  دوجهعععععانی و ار  لعععععم و سعععععتم ادیعععععان، بعععععه 

 سوی عد  اسالم نجات بخییم.

و ارتخععععععار بععععععا یعععععع وهی در  لععععععب ایععععععن آراد مععععععرد عععععععرب  ععععععرار  ررتععععععه چععععععه عععععععرت       

 ا یه او میداند رقط بندهی خداست.است، چر
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 ای معتصم به دادم برس!

سععععععرارراری وعععععععرت اسععععععالم را در ایععععععن ح ایععععععت تععععععاریخی ن ععععععاره ینیععععععد در ی عععععععی ار    

سععععععررمین هععععععای تحععععععت اختیععععععار رومیععععععان یععععععه مسععععععلمانانی در آن جععععععا سعععععع ونت دایتند،سععععععرباری 

معععععی بعععععه رنعععععی مسعععععلمان یعععععک سعععععیلی معععععی رنعععععد و رن ررریعععععاد بعععععر معععععی آورد:ای معتصعععععم!به رو

دادم برن.هن ععععععامی یععععععه خبععععععرچین هععععععا ایععععععن  ععععععرار  را بععععععه خلیفععععععه ی عباسععععععی معتصععععععم مععععععی 

ار معتصعععععم بعععععه سععععع  》رسعععععانند،نامه ای بعععععه ایعععععن  عنعععععوان بعععععه سعععععوی  ادیعععععاه روم معععععی ررسعععععتد:

 رنععععععه لیعععععع ری را بععععععه رومععععععی آن رن بععععععاعرت وایععععععرام رععععععراوان بععععععه جانععععععب مععععععن بفرسععععععت و

 .《جانب تو  سی  خواهم داد یا ابتدای آن نرد تو وانتهای آن نرد خودم باید!

 ،معنی عرت وسرارراری این است!آری

 چگونه می توانیم عزت اسالمی را بازیابیم؟

آن چعععععععه  یعععععععر یعععععععردیم نمونعععععععه هعععععععای یعععععععوچ ی ار سعععععععرارراری امعععععععت اسعععععععالمی بود معععععععا  

باریععععععابیم ا ر خواهععععععان سععععععرارراری وعععععععرت اسععععععالم چ ونععععععه مععععععی تععععععوانیم آن عععععععرت را دوبععععععاره 

 هستیم باید ابتدا به سوی خداوند بار ردیم،چرایه حه تعالی می ررماید:

لُ َجِمیعا  » لَ فَِللِِّه اْلِعزِّ  1«.َمْن َکاَن یُِریُد اْلِعزِّ

و الرم اسععععععت یععععععه بععععععدانیم راه اسععععععالم بهتععععععرین راه رنععععععد ی وامععععععت اسععععععالمی برتععععععرین امععععععت 

ِکووووووووونِّ اْلُمنَوووووووووافِِقیَن الَ یَْعلَُموووووووووونَ َو ِبِِّ »  هاسعععععععععت لُ َو ِلَرُسووووووووووِلِه َو ِلْلُموووووووووْؤِمنِیَن َو لَٰ   اْلِعوووووووووزِّ

ة  َُْخِرَجْت ِللنِّاِس ...  (٨)منافقون   (11۰)آل عمرانُکْنتُْم َخْیَر َُمِّ

هن عععععامی ععععععرت وسعععععربلندی را بعععععار معععععی یعععععابیم یعععععه  لبعععععا بعععععاور ینعععععیم تنهعععععا خداونعععععد اسعععععت   

 و رند ی ما در  بضه ی  درت اوست.بخید ومر   یه ما را روری می

علععععععی بععععععن ابععععععی طالععععععب رضععععععی هللا عنععععععه مععععععی ررماید:یععععععدامین رور ار مععععععر  ب ریععععععرم   

روری یععععععه در آن مععععععر  مقععععععدر یععععععده اسععععععت یععععععا آن رور یععععععه مععععععر  ار جانععععععب خداونععععععد مقععععععدر 

نیععععععده اسععععععت  یععععععا آن روری یععععععه مععععععر  ار جانععععععب خداونععععععد مقععععععدر نیععععععده اسععععععت آن رور یععععععه 

ده بایعععععد،هر ر ار معععععر  نمعععععی هراسعععععم و آن رور یعععععه معععععر  معععععن ار جانعععععب معععععر  تقعععععدیر نیععععع
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خداونععععععد تقععععععدیر یععععععده بایععععععد،هر ر ار آن رععععععرار نمععععععی ینم چععععععرا یععععععه راهععععععی بععععععرای رهععععععایی ار 

 تقدیر خداوندی وجود ندارد وباید تسلیم  ضای الهی ید.

در رمععععععان خلیفععععععه ی دوم عمععععععربن خطععععععاب رضععععععی هللا عنععععععه  روهععععععی ار مععععععردم بععععععه رنععععععی 

رم جهععععاد بود، فتند:بععععه عمععععر بععععن خطععععاب رضععععی هللا عنععععه ب ععععو یععععه یعععععوهرت یععععه یععععوهر  عععععا

را ار اعععععععرام بععععععه جهععععععاد معععععععاد ینععععععد  ن ار او چععععععه یسععععععی مععععععی توانععععععد سر رسععععععتی و یسععععععب 

روری رررنععععععععدانت را بععععععععر عهععععععععده ب یععععععععرد آن رن بععععععععا ایمععععععععان در جععععععععواب  فععععععععت:من همععععععععواره 

روری خعععععععوری  یعععععععوهرم را روری خعععععععور خعععععععانواده ام دیعععععععده ام نعععععععه روری دهنعععععععده ی آنهعععععععا،ا ر

 ده نررته و  ابرجاست.برود،روری دهن

 بعععععععع  ار خععععععععتم یععععععععالم دوسععععععععت دارم ایععععععععن ن تععععععععه را یععععععععاد آوری یععععععععنم یععععععععه در ا لععععععععب    

مواضععععع  خداونعععععد در  عععععرآن یعععععریم ععععععرت را مقعععععرون بعععععه ح معععععت یارحمعععععت  یعععععر ررمعععععوده اسعععععت 

ومععععی خععععواهم سععععخن را بععععا ایععععن حععععدی  یععععرید نبععععوی ار مسععععند امععععام احمععععد رحمععععه هللا بععععه  ایععععان 

هعععععر یسعععععی معععععومنی را یعععععه بعععععه او  نعععععاه آورده،خعععععوار و  لیععععع  نمایعععععد 》رسعععععانم یعععععه معععععی ررمایعععععد:ب

در حعععععالی یعععععه  عععععادر بعععععه یعععععاری او بایعععععد و ار یمعععععک بعععععه وی سعععععربار رنعععععد،رور  یامعععععت خداونعععععد 

 .《متعا  او را در  یی اه مخلو ات،خوار و لی  خواهد یرد

ه ی موووووا بووووور عوووووزت پروردگارا!موووووا را بوووووه وسووووویله ی اسوووووالم عزیوووووز گوووووردان و بوووووه وسووووویل  

 آمین. اسالم بیفزا!

******** 
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 بازگشت وتوبه به سوی خداوند

 م؟چرا و از چه چیزی توبه کنی   

دربعععععاره ی توبعععععه تعععععاینون بسعععععیار سعععععخن  فتعععععه ایعععععم و بعععععه خعععععاطر اهمیتعععععی یعععععه در تن عععععیم   

رونعععععععد رنعععععععد ی امعععععععت اسعععععععالمی بعععععععرای توبعععععععه  ایععععععع  هسعععععععتیم،و ت وتوجعععععععه خاصعععععععی را بعععععععدان 

ضععععععیت امعععععروری جوامععععع  اسعععععالمیمان نیعععععر ایجعععععاب معععععی ینعععععد یعععععه اهمیعععععت معطعععععود دایعععععته ایم.و

توبعععععه را آن چنعععععان یعععععه یایسعععععته اسعععععت یعععععادآور یویم.یعععععاید ب رسعععععید:چرا بایعععععد توبعععععه ینعععععیم  و ار 

چعععععه چیعععععری بعععععه سعععععوی خداونعععععد بعععععار ردیم  اینعععععون ایعععععن سعععععواالت و رسععععع  هعععععای دی عععععری بعععععه 

 هعععععععععععععن یعععععععععععععما خطعععععععععععععور یعععععععععععععرده است.وضععععععععععععععیت ینعععععععععععععونی معععععععععععععا چیعععععععععععععری بعععععععععععععی  ار 

 ،آوار ی،تخریعععععععب منعععععععار ،یتیم یعععععععدن یودیعععععععان و نعععععععابودی جوانعععععععان نیسعععععععت ماباید بعععععععه جن ، ت

سعععععوی  رورد عععععار بعععععار ردیم و وضععععععیت خعععععود را د ر عععععون سعععععاریم. یعععععک بعععععار جعععععوانی معععععومن 

بععععا صععععراحت بععععه مععععن  فععععت:می ترسععععم یععععه تمععععام بععععدبختی هععععا وسععععختی هععععای جامعععععه ی اسععععالمی 

گناهووووووان موووووون وشووووووما نیسععععععت،بععععععه سععععععبب  ناهععععععان مععععععن بایععععععد.عریران!چنین چیععععععری اصععععععال بعیععععععد 

وگناهووووووان افووووووراد دیگوووووور روی هووووووم انباشووووووته شووووووده و بووووووه مووووووانعی میووووووان مووووووا وخداونوووووود تبوووووودیل 

 ععععن بععععر مععععا واجععععب اسععععت یععععه هم ععععی بععععه سععععوی خداونععععد توبععععه ینععععیم و در توییععععر  گردیووووده اسووووتک

 ،چرا یه خداوند عروج  می ررماید:خود ب وییم

َ الَ یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى »   1«.یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ  ِنِّ للاِّ

بععععععی  مععععععان خداونععععععد آن چععععععه را  ععععععومی دارنععععععد د ر ععععععون ن نععععععد،م ر آن چععععععه را یععععععه در 》

 《د  هاییان دارند،د ر ون ینند.

 

خععععععععدایا!یالم  ععععععععاا تععععععععو را تصععععععععدیه یععععععععرده و تععععععععو را بععععععععه برر ععععععععی وع مععععععععت مععععععععی   

ه یتعععععععری معععععععی سعععععععتاییم.بار خعععععععدایا!ما نیارمنعععععععد توییعععععععری اصعععععععولی هسعععععععتیم و ار تعععععععو در ایعععععععن را

 جوییم.
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 از میان ما چه کسی مرتکب خطا نمی شود؟

هن ععععععامی یععععععه آدم علیععععععه السععععععالم مرت ععععععب ناررمععععععانی خداونععععععد ید، یوسععععععته در بهیععععععت بععععععه   

ایععععععن طععععععرد و آن طععععععرد مععععععی ررععععععت و سععععععر ردان بود،خداونععععععد ار وی  رسععععععید:ای آدم!آیععععععا مععععععی 

 یما یرم دارم.خواهی ار من ررار ینی  فت:خیر،بل ه ار 

وفرت و بخیععععععععع  و لطعععععععععد ار صعععععععععفات  رورد عععععععععار عروجععععععععع  هسعععععععععتند،و رحمعععععععععت،م   

ا عععععر معععععا را معصعععععوم ار خطعععععا و ایعععععتباه خلعععععه معععععی یعععععرد، ن چ ونعععععه ایعععععن صعععععفات تجلعععععی معععععی 

یارت !تصعععععععور ینیعععععععد ا عععععععر یعععععععبی را بعععععععه رار ونیعععععععار و توجعععععععه بعععععععه خداونعععععععد ب  رانیعععععععد و بعععععععه 

ا توبععععععه آسعععععتان  رریععععععاد سععععععر دهید:خععععععدایا! معععععن بععععععه در ععععععاه تععععععو بعععععا تضععععععر  و راری آمععععععده ام تعععععع

ینم،خعععععدایا توبعععععه ام را ب ععععع یر و  ناهعععععانم را معععععورد عفعععععو خعععععود  عععععرار ده ،  معععععان معععععی ینیعععععد یعععععه 

خداونعععععد توبعععععه ی یعععععما را نمعععععی  ععععع یرد چرا نعععععه او توبعععععه ی یعععععما را معععععی  ععععع یرد،چون نسعععععبت بعععععه 

 د ان  مهربان ترین مهربانان است.بن

ر مععععععن  ععععععی  ار آن یععععععه بععععععه یععععععما ب ععععععویم بععععععه خععععععود مععععععی  ععععععویم هععععععیچ بیععععععری  یععععععر ا  

 یععععععامبران خععععععدا علیهمععععععا السععععععالم ار  نععععععاه و ایععععععتباه معصععععععوم نیسععععععت.اما یسععععععانی بععععععر  ناه ععععععاری 

خععععود مععععداومت مععععی نماینععععد و یسععععانی بععععه سععععرعت ار  نععععاه خععععود توبععععه مععععی یننععععد تععععا در رمععععره ی 

 عععععععارالن و سعععععععخت دالن نبایعععععععند.خدایا معععععععا را ار توبعععععععه یننعععععععد ان  عععععععرار ده و  فلعععععععت را ار معععععععا 

 دور ررما.

 ار!عزم کن وقدم برد

بیاییعععععد تعععععا برانجعععععام توبعععععه مصعععععمم بایعععععیم و تعهعععععد ینعععععیم یعععععه دوبعععععاره بعععععه سعععععوی  نعععععاه بعععععار   

نمععععععی  ععععععردیم و ب وییم:خععععععدایا!ما امععععععرور تصععععععمیم بععععععه توبععععععه  ررتععععععه ایععععععم و مصععععععمم هسععععععتیم یععععععه 

نمععععار یععععب را بععععه جععععا آوریم خععععدایا مععععا را ار در اهععععت مران.یععععاید بععععا ایععععن توبععععه ودعععععا خداونععععد 

 ی ها و جن  ها را ار ما دور یند.سست حا  ما را د ر ون ررموده و

یععععععب توبععععععه چععععععه یععععععب ریبععععععایی است!یععععععبی یععععععه رحمععععععت خداونععععععد بععععععر بنععععععد ان  در آن    

یععععععب نععععععار  مععععععی یععععععود و رریععععععت ان بععععععرای  ویععععععانیدن و حلقععععععه ردن بععععععه دور توبععععععه یننععععععد ان 

رععععععععععرود مععععععععععی آیند.تصععععععععععور ینیععععععععععد ا ععععععععععر همععععععععععه ی ارععععععععععراد امععععععععععت اسععععععععععالمی عععععععععععرم بععععععععععر 

 اهد بود توبهدنمایند،وضعیت ما چ ونه خو
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 برحذر باشید از تمرد و ادامه ی گناه

چععععععععه بسععععععععیارند یسععععععععانی یععععععععه بععععععععر معاصععععععععی مععععععععداومت نمععععععععوده و در مقابعععععععع  خداونععععععععد   

سرییعععععی معععععی یننعععععد،و چعععععه بسعععععیارند ارعععععرادی یعععععه  ناه عععععاران را معععععی بیننعععععد ولعععععی در منععععع  یعععععا 

توییعععععر آن هعععععا هعععععیچ تالیعععععی انجعععععام نمعععععی دهنعععععد.آیا ا عععععر چنعععععان ارعععععرادی توبعععععه یننعععععد،طعم  نعععععاه 

راییعععععان توییععععععر نخواهعععععد یرد ام ععععععان دارد یععععععه خداونعععععد توبععععععه ی آنععععععان را  بعععععو  ینععععععد،چرا یععععععه ب

شووووواید سوووووختی  1.«یوووووز  زِ عَ ی هللا بِ لَوووووعَ  کَ ِلوووووا ذَ َمووووو وَ »هعععععیچ یعععععاری برلعععععی او عروجععععع  سعععععخت نیسعععععت:

هوووووا وفتنوووووه هوووووایی کوووووه بووووور موووووا نوووووازل شوووووده اسوووووت فقوووووط بوووووا توبوووووه ی یوووووک نفووووور گناهکوووووار رفوووووع 

ینععععععی  نععععععاه یععععععاری اسععععععت،دی ر  بععععععو  آن بععععععر خداونععععععد تنهععععععا اراده یععععععردن بععععععرای رییععععععه شووووووود.

اسععععععت.ماباید ار تمععععععامی  ناهععععععان یوچععععععک و بععععععرر  و ناهععععععانی یععععععه مععععععا آن هععععععا را یععععععم اهمیععععععت 

یعععععمرده ایعععععم توبعععععه ینیم،تعععععا خداونعععععد جنععععع  ها،سعععععختی ها، رسعععععن ی هعععععا وتمعععععام میععععع التی را یعععععه 

 و ررستاده است،ار ما دور ررماید.بر ما رر

در راه دعووووووت بوووووه دیووووون خووووودا توبوووووه کنیم.بیاییووووود توووووا از  بیاییووووود توووووا از کوتووووواهی هایموووووان  

تالشوووووی کوووووه در راه مسوووووتکبران انجوووووام داده ایوووووم توبوووووه کنیم.حتوووووی آنوووووان کوووووه خوووووود را دینووووودار یوووووا 

حووووووافظ قوووووورآن ویا...نامیووووووده انوووووود و بووووووه گمووووووان ایوووووون کووووووه گناهانشووووووان کوچووووووک اسووووووت توبووووووه را 

 اررادی رردای  یامت خواهند  فت:  چنینفراموش کرده اند

َذا اْلِکتَاِب الَ یُغَاِدُر َصِغیَرل  َو الَ َکبِیَرل   اِلِّ ََْحَصاَها َما لِ »   ۲«.هَٰ

ایعععععن چعععععه یتعععععابی اسعععععت یعععععه هعععععیچ خعععععرد وبرر عععععی را رعععععرو ن  ایعععععته م عععععر آن یعععععه آن 》

 .《را بریمرده است

بیاییعععععد تعععععا ار  ناهعععععان وتقصعععععیرات بعععععه بعععععه  عععععاهر یوچ معععععان توبعععععه ینیم.آیعععععا آن چعععععه یعععععه 

مانان معععععی آید،بعععععه سعععععبب  فلعععععت آن هعععععا ار دینیعععععان نیسعععععت یم در جهعععععان امعععععرور بعععععر سعععععر مسعععععل

نیسعععععتند یسعععععانی یعععععه دسعععععت بعععععه دععععععا ونیعععععای  بعععععر معععععی دارنعععععد،و در مقابععععع  چعععععه بسعععععیارند جوانعععععان 

دینعععععداری یعععععه دیععععععن را بعععععه درسعععععتی درا ن ععععععرده انعععععد.جوانی یعععععه در امتحععععععان دانیععععع اهی خععععععود 

بسعععععیارند  رد معععععی یعععععود بعععععه یعععععک ال عععععوی بعععععد بعععععرای جوانعععععان دی عععععر تبعععععدی  معععععی یعععععود،و چعععععه
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یسععععانی یععععه خداونععععد عروجعععع  را بایععععیوه هععععایی تنععععد ومیععععمءر یننععععده رععععرا مععععی خواننععععد یععععه هععععیچ 

عععععا لی آن هععععا را نمععععی  سععععندد. چععععه رععععراوان هسععععتند ارععععرادی یععععه  نععععاه خععععود را بععععه  مععععان ایععععن یععععه 

 بی اهمیت ویوچک است توجیه می ینند،در حالی یه خداوند می ررماید:

ِ َعظِ »...   1«. یمٌ َو ُهَو ِعْنَد للاِّ

...و آن را آسعععععععععانیو سعععععععععادهآمی  ندایعععععععععتند.حا  آن یعععععععععه آن نعععععععععرد خداونعععععععععد سعععععععععتر  و 》

 .《برر  است

 از رحمت خداوندی مایوس نشوید

 عععععرآن  عععععو  رعععععرا دهیعععععد یعععععه معععععی بعععععه ایعععععن یعععععالم و ررمعععععوده ی  رورد عععععار مهربعععععان در   

 ررماید:

 ۲«.قُْل یَا ِعبَاِدَي الِِّذیَن ََْسَرفُوا َعلَى ََْنفُِسِهمْ »

 .《ب و ای بند انم یهیبا  ناه یردنآریاد بر خوییتن ستم روا دایته اید》

 رده و در  ناه مداومت دایته ایم آه خدایا!ما به خود ستم ی

ِحیمُ » َ َیْغِفُر الذ نُوَب َجِمیعا   ِنِّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرِّ ِ  ِنِّ للاِّ  ٣«.الَ تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة للاِّ

ومیعععععععععد نبایعععععععععید،چرا یعععععععععه خداونعععععععععد همعععععععععه ی  ناهعععععععععان را معععععععععی ار رحمعععععععععت الهعععععععععی ن》

 .《بخید،یچونآبه راستی ار آمرر ار مهربان است

 

 معععععی دانعععععیم یعععععه  یعععععامبر اسعععععالم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم هن عععععام نعععععرو  ایعععععن آیعععععه بییعععععتر ار

 هر آیه ی دی ری خویحا  یده است.

یعععععه ای یسعععععی یعععععه بعععععر انجعععععام  ناهعععععان معععععداومت معععععی ینی،آیعععععا و عععععت آن نرسعععععیده اسعععععت   

توبععععععععه ینی آیععععععععا هن ععععععععام بار یععععععععت بععععععععه سععععععععوی خداونععععععععد رععععععععرا نرسععععععععیده اسععععععععت آری،به خععععععععدا 
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سو ند،یعععععما یعععععه بعععععر  نعععععاه معععععداومت دارید،بییعععععتر ار هعععععر یسعععععی نیارمنعععععد توبعععععه وبار یعععععت بعععععه 

سعععععوی خداونعععععد هستید.یعععععاید بعضعععععی هعععععا ب رسعععععند:آیا توبعععععه ی معععععن تمعععععام میععععع الت امعععععت اسعععععالمی 

ی یععععععک نفععععععر باععععععع  اصععععععال   سععععععمتی ار  را حعععععع  خواهععععععد یرد بلععععععه،این  ونععععععه اسععععععت و توبععععععه

جامععععععععه ی اسعععععععالمی خواهعععععععد بعععععععود و دلیععععععع  آن هعععععععم ایعععععععن حعععععععدی  رسعععععععو  خداسعععععععت یعععععععه معععععععی 

هعععععر  عععععاه ی عععععی ار اعضعععععای بعععععدن دچعععععار بیمعععععاری و درد یود،اعضعععععای دی عععععر بعععععا بعععععی 》ررمایعععععد:

 1.《خوابی وتب با آن عضو ا هار همدردی می ینند

د یععععععه در هععععععیچ سععععععررمینی آیععععععا مععععععی دانیععععععد یععععععه رور توبععععععه ی یععععععما روری خواهععععععد بععععععو   

 ت ستم نبوده و م لوم نخواهد مرد.برادر دینی یما تح

 نیر  و  ررا دهید یه می ررماید: به این آیه ی  رآن  

ِرینَ »  ابِیَن َو یُِحب  اْلُمتََطّهِ َ یُِحب  التِّوِّ  ۲«. ِنِّ للاِّ

 《به راستی خداوند توبه ینند ان و  اییره ینند ان را دوست می دارد.》

بعععععا انجعععععام  ناهعععععان و معععععداومت بعععععر آن هعععععا وجعععععود همعععععه را  سعععععاوت خواهعععععد  ررعععععت ویسعععععی 

 داوندی نخواهد بود یه می ررماید: ادر به ینیدن این یالم خ

َ ُهَو َیْقبَُل التِّْوَبةَ َعْن ِعَباِدهِ »  ٣«.ََ لَْم یَْعلَُموا ََنِّ للاِّ

 .《 یرد آیا ندانسته اند یه خداوند است توبه ی بند ان  را می  》

 

 ٤«. َغافِِر الذِّْنِب َو قَابِِل التِّْوبِ »

 .《یوخداوندآآمررنده ی  ناه و توبه   یر است》
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آیعععععا  عععععن ار یعععععنیدن وتف عععععر در ایعععععن آیعععععات بعععععار هعععععم بعععععر انجعععععام  ناهعععععان معععععداومت معععععی 

نماییعععععد و توبعععععه را بعععععه تعععععاخیر معععععی انداریعععععد و آیعععععا بعععععرای یمعععععک بعععععه بعععععرادران م لعععععوم خعععععود در 

 خایی نمی یویید ر جای این یره ی ه

ا چعععععه معععععی  عععععاهی او عععععات سعععععوا  معععععی یعععععود یعععععه خداونعععععد معععععی خواهعععععد چعععععه ینعععععد و ار مععععع   

 خواهد در جواب باید  فت:

ِّبِعُوَن الشَِّهَواِت ََْن تَِمیلُوا َمْیال  َعِظیما  )» ُ یُِریُد ََْن یَتُوَب َعَلْیُکْم َو یُِریُد الِِّذیَن یَت ( ۲٧َو للاِّ

ُ ََْن یُ  ْنَساُن َضِعیفا  )یُِریُد للاِّ   1(«.۲٨َخفَِّف َعْنُکْم َو ُخِلَق اِْلِ

و خداونعععععد معععععی خواهعععععد یعععععه ار یعععععما در ععععع رد و یسعععععانی یعععععه  یعععععرو یعععععهوات انعععععد معععععی 》

خواهنعععععد یعععععه یععععع  روی برر عععععی  ییعععععه ینید.خداونعععععد معععععی خواهعععععد یعععععه بریعععععما آسعععععان ب یعععععرد و 

 .《انسان ناتوان آرریده یده است

ر یعععععععما آسعععععععان ب یعععععععرد و او عروجععععععع  معععععععی آری!خدوانعععععععد معععععععی خواهعععععععد رور  یامعععععععت بععععععع

خواهعععععد یعععععه رتنعععععه هعععععا ومصعععععایب را ار معععععا درععععع  ینعععععد آیا مفهعععععوم  یوسعععععت ی آیعععععات را درا یعععععرده 

اید خداونععععععد مععععععی ررمایععععععد:یو خلععععععه االنسععععععان ضعععععععیفاآ ن در حععععععالی یععععععه ضعععععععید هسععععععتیم،چرا 

نبایعععععد توبعععععه ینیم تعععععا خداونععععععد آن ضععععععد را ار معععععا دور ینعععععد و حععععععا  معععععا را ار  لعععععت وخععععععواری 

علوووووت ایووووون توبوووووه نکوووووردن فقوووووط غووووورور و  ععععععرت وسعععععرارراری وسعععععربلندی تبعععععدی  ررمایعععععد  بعععععه

 فریب بیهوده ای است که بر دل های گناهکاران پرده افکنده است.

آیعععععا هنعععععور هعععععم نعععععرد یعععععما  نعععععاه ار توبعععععه ارریعععععمندتر اسعععععت  مان معععععی یعععععنم یعععععه  عععععروه 

و آرروهععععععا یدیععععععری ار جععععععواب دادن خععععععودداری مععععععی ینند سعععععع وتی یععععععه دین،سععععععررمین و آمععععععا  

 را به نابودی ییانده است.

 ستمگران به خویشتن

 عروج  را  و  ینید یه می ررماید:این سخن  رورد ار 

ئَِک ُهُم الظِّاِلُمونَ »   ۲«.َو َمْن لَْم َیتُْب فَأُولَٰ
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 .《ویسانی یه توبه ن نند،یبدانندآ یه آنان ستم رند》

روا دایعععععته اند.خداونعععععد  خدایا!بعععععه چعععععه یسعععععی سعععععتم یعععععرده انعععععد آنان بعععععه نفعععععن خعععععود سعععععتم  

عروجععععععع  معععععععردم را بعععععععه دو  عععععععروه تقسعععععععیم ررمعععععععوده اسعععععععت:توبه یننعععععععد ان و سعععععععتم ران  روه 

سعععععومی وجععععععود نععععععدارد. اهی او عععععات سععععععتم بععععععر نفعععععن خععععععود اسععععععت،چرا یعععععه انجععععععام دهنععععععده ی آن 

 بی نیار ار خداوند  ندایته است. خود را《معا  هللا》است بار ورریده و 

،چعععععرا  عععععن ار آن چعععععه  فعععععتم دوبعععععاره بعععععر انجعععععام  نعععععاه یعععععما را بعععععه خعععععدا سعععععو ند معععععی دهم  

نعمعععععت هعععععای  معععععداومت معععععی نماییعععععد چرا بعععععر ععععععدم توبعععععه اصعععععرار معععععی ورریعععععد چرا یععععع ر رار

 خداوند بر خود نیستید 

باععععع  تاسععععد اسععععت یععععه مععععی بینععععیم بعضععععی ارععععراد یععععه نفععععن خععععود را  ععععاا ومطهععععر مععععی   

ورد عععععار بععععععر مععععععا رععععععری داننعععععد مععععععی  وینععععععد:ما بعععععه خداونععععععد ایمععععععان داریعععععم و آن چععععععه را یععععععه  ر

ررمععععععوده وحتععععععی بییععععععتر ار آن هععععععم عبععععععادت مععععععی ینععععععیم، ن چععععععه نیععععععاری بععععععه توبععععععه داریم مععععععن 

 یه تدبر ن رده اند یه می ررماید:اطمینان دارم یه این ارراد در این آ

ِ َجِمیع ا ََی هَ اْلُمْؤِمنُوَن لََعلُِّكْم تُْفِلُحونَ »  1«.َوتُوبُوا  ِلَى للاِّ

 .《در اه خداوند توبه ینید،باید یه رست ار یوید وای مومنان!هم ی به》

درایعععععن آیعععععه خعععععط ییعععععیده و در 《مومنعععععون》معععععن معععععی خعععععواهم یعععععه یعععععما در ریعععععر یلمعععععه 

آن تامععععع  ینید چ ونعععععه مم عععععن اسعععععت معععععومن توبعععععه ینعععععد !این بهتعععععرین دلیععععع  اسعععععت یعععععه خداونعععععد 

ت بععععه مععععا متعععععا  توبععععه راحتععععی بععععرای مومنععععان هععععم ضععععروری مععععی دانععععد،چرا یععععه بععععا ایععععن عبععععار

معصععععوم ار خطععععا و نععععاه نیسععععت اما معععع من ار ایععععن یععععه بر نععععاه دار مععععی دهععععد یععععه هععععیچ یععععن هیعععع

مععععداومت نمایععععد یععععرم دارد، ععععن بععععه سععععرعت بععععه سععععوی خداونععععد توبععععه یععععرده وطلععععب بخیعععع  مععععی 

 نماید.
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 استغفار وطلب بخشش پیامبر خدا صلی هللا علیه وسلم 

لم ررمعععععععوده خواننعععععععده ی  رامی!آیعععععععا معععععععی دانیدیعععععععه  یعععععععامبر ایعععععععرم صعععععععلی هللا علیعععععععه وسععععععع

یمععععن بععععاتقوا تععععرین وا ععععاه تععععرین یععععما نسععععبت بععععه خداونععععد هسععععتم ،حععععا  ان یععععه هععععر یععععبانه ：اسععععت

ودر حعععععدی  دی عععععری  1رور بییعععععتر ار هفتعععععاد بعععععار ار در عععععاه خداونعععععد  طلبعععععد بخیععععع  معععععی یعععععنمآ.

ا عععععععر وضععععععععیت  یعععععععامبر معصعععععععوم و بر ریعععععععده ی  2ی...بییعععععععتر ار صعععععععدبار...آ.：امعععععععده اسعععععععت

مععععععا خطععععععا یععععععاران چ ونععععععه بایععععععد بایععععععد وچنععععععدبار در یععععععبانه خداونععععععد چنععععععین اسععععععت، ن اسععععععتوفار 

 رور ار خداوند طلب بخی  ینیم 

عریران!خداونععععععد دریتععععععاب ارلعععععععی خععععععود مععععععارا ایعععععععن چنععععععین مععععععورد خطعععععععاب  ععععععرار معععععععی 

 ：دهد

ة  َُْخِرَجْت ِللنِّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ »  ٣«.ُکْنتُْم َخْیَر َُمِّ

تععععرین امتععععی هسععععتید یععععه بععععرای مردمععععان  دیععععد آمععععده اند،یععععه بععععه نی ععععی ررمععععان مععععی ییععععما به

 دهید و ار نا یایستی بار می داریدآ.

آیععععا وا عععععا خداونععععد  یععععده ی  رآنععععی هسععععتید   ببینیععععد یععععه آیععععا یععععما جععععرو ایععععن امععععت توصععععید

یععععععما را دوسععععععت دارد و یایسععععععت ی ایععععععن چنععععععین وصععععععفی را دارید امیععععععدوارم  یععععععه ایععععععن  ونععععععه 

 دای نا خواسته این چنین نیست  ن ب وید یه این  ونه بایید.ان یاءهللا.باید ،ا ر خ

 خوشحالی خداوند به توبه ی بنده اش

خواننععععععده ی عریر!آیععععععا مععععععی دانیععععععد یععععععه خویععععععحالی خداونععععععد ار توبععععععه ی بنععععععده ا  بییععععععتر  

ار یعععععادی آن بنعععععده ار توبعععععه ی خعععععود اسعععععت  آن چعععععه یعععععه خداونعععععد ار م منعععععان خواسعععععته عبعععععادتی 

اسعععععت،آیا یعععععما توانسعععععته ایعععععد یعععععه آن دو را بعععععاهم جمععععع  ینیعععععد  سععععع االت ریعععععادی در   لبعععععی وعملعععععی

خصععععععو  رنععععععد ی رورانععععععه ی یععععععما وجععععععود دارد یععععععه ا ععععععر بخواهیععععععد رنععععععد ی خععععععودرا ن ععععععم 

 ببخیید نا  ریر باید به آن ها  اسخ دهید.
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 یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم بعععععرای بیعععععان خویعععععحالی  رورد عععععار بعععععه هن عععععام توبعععععه 

مععععععردی در »：مععععععا مدععععععا  بسععععععیار ریبععععععایی را بیععععععان ررمععععععوده انععععععد یاه ععععععار بععععععراب بنععععععد ان  ن

صعععععخرا میعععععوو   حریعععععت بعععععود و حیعععععوانی سعععععواری همعععععراه دایعععععت یعععععه آب و  ععععع ای  را بعععععرآن 

 ععععععرار داده بود.نا هععععععان حیععععععوان رم یععععععرده و بععععععه سععععععرعت ار چیععععععم مععععععرد نععععععا  دیععععععد یععععععد. ن ار 

ی حفععععععر یععععععرد و تععععععال  وجسععععععت وجععععععوی رععععععراوان  مععععععرد مععععععنیون یععععععد و درآن صععععععحرا چالععععععه ا

منت عععععععر معععععععر  خعععععععود یعععععععد،چرا یعععععععه امیعععععععد خعععععععودرا یعععععععامال ار دسعععععععت داده بعععععععود.در لح عععععععات 

آخرعمر،نا هععععععان حیععععععوان حامعععععع  آب و عععععع ا بععععععار  یععععععت و بععععععاالی سععععععرمرد ایسععععععتاد  آن مععععععرد بععععععا 

سعععععع ان ویعععععع ر  لبععععععی ار خداونععععععد بععععععه حیععععععوان ن ععععععاه یععععععردو ار یععععععدت خویععععععحالی یعععععع ر رار ی 

!تو بنعععععععده ی معععععععن هسعععععععتی و معععععععن  رورد عععععععار خعععععععدایا：ا  را ایعععععععن چنعععععععین ایعععععععتباه بیعععععععان یعععععععرد

رهمیدیععععععد  خداونععععععد هن ععععععام »：رسععععععو  ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم در ادامععععععه ررمععععععود .«تععععععوام

 1«.توبه ی بنده ا  ار چنان مردی یادمان تر خواهد بود

خداوند،یععععععب و رور توبععععععه و بخیععععععای  خععععععود را بععععععر مععععععا عرضععععععه مععععععی دارد،لععععععی ن مععععععا 

ا ررامععععععو  سععععععو  خععععععدا صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم رار آن روی ععععععردان هسععععععتیم.چرا ایععععععن سععععععخن ر

همانعععععععععا خداونعععععععععد بعععععععععرای  ناه عععععععععاران رور ،در یعععععععععب 》یعععععععععرده ایعععععععععم یعععععععععه معععععععععی ررمایعععععععععد:

خعععععععود را معععععععی  سعععععععترد و بعععععععرای  ناه عععععععاران یعععععععب،در رور 《رحمعععععععت وموفعععععععرت》دسعععععععتهای

و علععععععی ر ععععععم ایععععععن همععععععه لطععععععد وموفععععععرت  2.《هخععععععود را مععععععی  سععععععترد《عفععععععو》دسععععععتهای 

 هستند،یاری می ند.  رورد ار آنان را یه ار وی روی ردان

یعععععما ار آن دسعععععته ارعععععرادی بایعععععید یعععععه در عرصعععععه توبعععععه بعععععه 《خعععععدای ناخواسعععععته》یعععععاید

ماللععععت و یسععععالت مععععی ارتنععععد امععععا مععععن هر ععععر ار ایععععن یععععار خسععععته و م ععععین نمععععی یععععوم.حا  بععععه 

اده وبعععععه انجعععععام ح ایعععععت ریعععععر  عععععو  یعععععن یعععععاید بعععععه لطعععععد خداونعععععد یعععععما را تحعععععت تعععععادیر  عععععرار د

 توبه تحریک نماید:
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 رحمت پادشاه قدرتمند لطف وم 

ح ایعععععت معععععی یننعععععد یعععععه  ادیعععععاه بسعععععیار  درتمنعععععدی بعععععود یعععععه بنعععععد ان خعععععود را بعععععه انجعععععام   

یارهعععععععای سعععععععخت وادار معععععععی یعععععععرد.روری ی عععععععی ار دیعععععععمنان ایعععععععن  ادیعععععععاه توانسعععععععت ی عععععععی ار 

برد ععععععان او را بععععععه امیععععععد جععععععدا یععععععردن  ار  ادیععععععاه رریععععععب داده و او را ایععععععن چنععععععین بععععععه وسوسععععععه 

ه یعععععما را بعععععه انجعععععام یارهعععععای سعععععخت وادار نمعععععوده و نعمعععععت یمعععععی هعععععم انعععععداخت یعععععه ایعععععن  ادیعععععا

بععععععه یععععععما مععععععی دهد،ا ریععععععما ار در ععععععاه ایععععععن ملععععععک رععععععرار ینیععععععد وبععععععه سععععععلک بنععععععد ان مععععععن در 

آییععععععد،من یععععععما را خویععععععبخت نمععععععوده ونعمتععععععی جععععععاودان بععععععه یععععععما خععععععواهم بخیععععععید.آن بععععععرده بععععععه 

دن بعععععه آن یعععععه بعععععرای رسعععععی سعععععرعت سعععععخنان دیعععععمن  ادیعععععاه را  بعععععو  یعععععرده و تصعععععمیم  ررعععععت

رنعععععد ی خعععععوب ار در عععععاه  ادیعععععاه رعععععرار ینعععععد،اما نا هعععععان درو  هعععععای آن دیعععععمن  ادیعععععاه بعععععرای  

آیعععععع ار یععععععده و رهمیععععععد یععععععه وعععععععده ا  خععععععالد وا عععععع  اسععععععت و هععععععیچ سعععععععادت ونعمتععععععی را در 

محضععععععر او بععععععه دسععععععت نخواهععععععد آورد.آن بنععععععده بععععععه سععععععرعت بععععععه در ععععععاه  ادیععععععاه بار یععععععت،و در 

خواهعععععد  ععععع یررت یاخیر امعععععا هن عععععام برخعععععورد بعععععا  ادیعععععاه ایعععععن ر عععععر بعععععود یعععععه آیعععععا  ادیعععععاه او را 

 دید یه  ادیاه او را به  رمی   یررته و با محبت او را استقبا  نمود.

آری دوسععععععتان عریر!حالععععععت بار یععععععت بنععععععده ای بععععععه در ععععععاه بنععععععده ی ضعععععععید دی ععععععری در 

ایعععععن جهعععععان ایعععععن  ونعععععه اسعععععت   عععععن وضععععععیت و حالعععععت معععععا بعععععا خداونعععععد مهربعععععان و بخیعععععنده ای 

 ماست چ ونه خواهد بود آیا و ت آن نرسیده یه به در اه  بار ردیم . یه خاله

یععععاید تمدیعععع  ریععععر بتوانععععد موضععععو  را بهتععععر رویععععن ینععععد و بععععه یععععما دابععععت نمایععععد یععععه هععععر 

لح عععععه خداونعععععد حاضعععععر بعععععه  بعععععو  توبعععععه ی ماست تصعععععور ینیعععععد بچعععععه ای بعععععا معععععادر  مخالفعععععت 

هایععععععت مادر،رررنععععععد خععععععود را ورریععععععده و آتعععععع  یینععععععه میععععععان آن دو یعععععععله ور یععععععده اسععععععت و در ن

ار خانعععععه بیعععععرون معععععی ینعععععد آن بچعععععه معععععدتی را در خیابعععععان هعععععا سععععع ری معععععی ینعععععد و یعععععب هن عععععام 

یععععاید مععععادر او را بععععار مععععی  ععععردد تععععا جلععععوی در خانععععه ی مععععادر خععععود بخوابععععد بععععه ایععععن امیععععد یععععه 

 راه دهد. هبخییده و به خان

بععععععه خانععععععه راه آیععععععا ر ععععععر مععععععی ینیععععععد یععععععه مادر،رررنععععععد  را جلععععععو در رهععععععا یععععععرده و او را 

نمعععععی دهد خیر،بعععععه خعععععدا سعععععو ند،مادر، او را بعععععدون هعععععیچ سررنیعععععی بعععععه خانعععععه راه معععععی دهعععععد و 

ار سعععععر تقصعععععیرات  معععععی  ععععع رد.ح ایت معععععا هن عععععام نارررعععععانی خداونعععععد نیعععععر ایعععععن چنعععععین اسعععععت به 

محعععععی ایعععععن یعععععه معععععا بعععععه در عععععاه  بعععععار  عععععردیم و ار انجعععععام  ناهعععععان ا هعععععار  یعععععیمانی ینعععععیم بعععععی 
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و موفعععععرت خعععععود را بعععععر معععععا معععععی  یعععععاید و ایعععععن جاسعععععت یعععععه  درنععععع  خداونعععععد درهعععععای رحمعععععت

خداونعععععد ررمعععععوده 》مفهعععععوم ایعععععن حعععععدی   دسعععععی بعععععرای معععععامتجلی معععععی یعععععود یعععععه معععععی ررمایعععععد:

اسعععععت:هر یعععععن وجبعععععی بعععععه معععععن نردیعععععک یعععععود معععععن یعععععک  را  بعععععه او نردیعععععک معععععی یعععععوم وهعععععر 

بععععه او نردیععععک خععععواهم یععععد، و هععععر یععععن  1یععععن یععععک  را  بععععه مععععن نردیععععک یععععود،من یععععک بععععا 

 2.《ه سوی من  ام بردارد من بایتابیو سری آ به سوی  خواهم ررتبه آرامی ب

 تأثیر فرد بر جامعه

هر ععععاه بخععععواهیم یععععه تععععادیرات مضعععععر و منفععععی انجععععام  نععععاه توسعععععط رععععرد را بععععر جامعععععه بعععععه 

علیععععععه صععععععورت یامعععععع  بععععععار و ینیم،بایععععععد بععععععه داسععععععتان ریععععععر یععععععه دربععععععاره ی حضععععععرت موسععععععی 

 روایعععععت یعععععده یعععععه در سعععععررمین بنعععععی اسعععععرا ی  و معععععردم بنعععععی اسعععععرا ی  اسعععععت ایعععععاره ینیم السعععععالم

علیعععععه  ر تعععععرن خیعععععک سعععععالی و  رسعععععن ی بعععععه موسعععععیمعععععدت ریعععععادی بعععععاران نباریعععععد و معععععردم ا

  ناه آورده و ار او خواستند یه همراه آنها نمار باران را ادا یند. السالم

نمعععععار را براییعععععان بر عععععا یعععععرد و سععععع ن دسعععععت هعععععای  را بعععععه سعععععمت  علیعععععه السعععععالم موسعععععی

دععععععای او و ار خداونعععععد خواسعععععت تعععععا بعععععر آنعععععان بعععععاران نعععععار  یعععععود،اما خداونعععععد  آسعععععمان بلنعععععد یعععععرد

تعجععععععب یععععععرد و  فععععععت: خععععععدایا تععععععو همععععععواره  علیععععععه السععععععالم را اجابععععععت ن رد.حضععععععرت موسععععععی

دعععععععععای مععععععععرا اجابععععععععت مععععععععی یردییاینععععععععون چععععععععرا ایععععععععن  ونععععععععه اسععععععععت آ رورد ار در جععععععععواب 

د،تارمانی در میعععععان یعععععما یسعععععی هسعععععت یعععععه چهععععع  سعععععا  اسعععععت معععععرا ناررمعععععانی معععععی ینععععع》ررمعععععود:

بعععععه  عععععوم   علیعععععه السعععععالم موسعععععی《یعععععه او در میعععععان یماسعععععت بریعععععما بعععععاران نعععععار  نخعععععواهم یعععععرد

خععععععود نععععععدا داد:در میععععععان یععععععما  ناه ععععععاری وجععععععود دارد یععععععه ررمععععععانبردار خداونععععععد نیسععععععت و خععععععدا 

 بر ما باران نمی باراند تا او ار میان ما خارد یود.

دی عععععر خعععععارد یعععععود و  آن معععععرد یعععععه خعععععود را خعععععوب معععععی یعععععناخت ،منت عععععر مانعععععد تعععععا یسعععععی

حررعععععععی نرد امعععععععا یسعععععععی خعععععععارد نیعععععععد.آن معععععععرد در نفعععععععن خعععععععود  فت:خعععععععدایا!ا ر بیعععععععرون روم 

رسعععععععوا معععععععی یعععععععوم و ا عععععععر در میعععععععان معععععععردم بمانم،خیعععععععک سعععععععالی، آنعععععععان را هعععععععالا خواهعععععععد 

                                                                 
 .ندی و《با 》کی یبار یردن هر دو دست را در ربان عرب یراصله  1
 .۴13/2مسند امام احمد: 2
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یرد خعععععدایا!مرا رسعععععوا نفرمعععععا و توبعععععه ی معععععرا ب ععععع یر یعععععه اینعععععون معععععن ار تمعععععامی  ناهعععععانم توبعععععه 

 م.یرده و به سوی تو بار می  رد

بعععععا تعجعععععب  فعععععت:  علیعععععه السعععععالم بعععععار  بعععععاران یعععععرو  یعععععد و حضعععععرت موسعععععی نا هعععععان

  رورد ارا!در حالی یه هیچ ین ار میان  وم خارد نید،باران باریدن  ررت!

نعععععرو  بعععععاران بعععععه سعععععبب توبعععععه 》خداونعععععد توبعععععه ی او را بعععععه موسعععععی خبعععععر داد و ررمعععععود:

 .《ی آن مرد  ناه ار بود

معععععععن او را 》ا بعععععععه معررعععععععی ین.خداونعععععععد ررمعععععععود: فت:خعععععععدایا او ر علیعععععععه السعععععععالم موسععععععی

هن ععععععام انجععععععام آن همععععععه  نععععععاه رسععععععوا ن ردم،حععععععا   ععععععن ار توبععععععه چ ونععععععه او را رسععععععوا خععععععواهم 

 .《یرد

خداونعععععد ار عزیوووووزان! موووووی بینیووووود کوووووه نزدیوووووک بوووووود گنووووواه یوووووک نفووووور ملتوووووی را نوووووابود کنووووود.

 ا یعععععه طلعععععب بخیععععع  معععععی یند،دوسعععععتتوبعععععه ی معععععا خیعععععنود معععععی یعععععود و او نالعععععه ی  ناه عععععاری ر

 دارد.

هعععععم چنعععععین روایعععععت یعععععده یعععععه عربعععععی بادیعععععه نیعععععین نعععععرد  یعععععامبر ایعععععرم یصعععععلی هللا علیعععععه 

وسعععععععلمآآمد و  فت: نعععععععاهی انجعععععععام داده ام،آیعععععععا خداونعععععععد توبعععععععه ی معععععععرا  بعععععععو  معععععععی ینعععععععد  یامبر 

 ناهععععععان بععععععار  ععععععردم   فععععععت: ا ععععععر دوبععععععاره بععععععه آن《بلععععععه》صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم ررمععععععود:

  فعععععععت:ا ر دوبعععععععاره 《نویعععععععته معععععععی یعععععععوند》چطور  یعععععععامبر صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم ررمعععععععود:

ی ناهعععععان   یعععععته اتآمحعععععو 》توبعععععه یعععععنم چطور رسعععععو  ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه وسعععععلم ررمعععععود:

 دوبعععععاره  فعععععت:ا ر بعععععار هعععععم بعععععه سعععععوی  ناهعععععان بعععععار ردم چطور  یعععععامبر صعععععلی 《معععععی یعععععوند

 مععععععععععرد  فععععععععععت:ا ر توبععععععععععه یععععععععععنم 《نویععععععععععته مععععععععععی یععععععععععوند》هللا علیععععععععععه وسععععععععععلم ررمععععععععععود:

 آن یععععععخ   فت:تععععععا چععععععه و ععععععت 《تآمحععععععو مععععععی یععععععوندی ناهععععععان   یععععععته ا》چطور ررمععععععود:

خداونعععععععد  ناهعععععععان را ایعععععععن  ونعععععععه عفعععععععو معععععععی ینعععععععد  یامبر صعععععععلی هللا علیعععععععه وسعععععععلم در جعععععععواب 
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تععععععا رمععععععانی یععععععه بنععععععده ی خداونععععععد ار طلععععععب بخیعععععع  دچععععععار مالمععععععت یععععععود،خداوند ار 》ررمععععععود:

 1.《موفرت و بخی  خودینسبت به آن بندهآ خسته و ملو  نمی یود

 شروط توبه

 سه یرط دارد:عریران توبه 

  ییمان یدن ار  ناه -1

 رییه ین یردن  ناه ار د  -2

 بر انجام ندادن دو باره ی  ناه  تصمیم و عرم راسخ-3

هن ععععععععامی یععععععععه حضععععععععرت آدم علیععععععععه السععععععععالم ار بهیععععععععت اخععععععععراد یععععععععد،خداوند بععععععععه او 

ای آدم!  عععععبال تعععععو همچعععععون  ادیعععععاهی بعععععودی یعععععه بعععععه محضعععععر  ادیعععععاهی دی عععععر وارد 》ررمعععععود:

نعععععععون همچعععععععون بنعععععععده ای هسعععععععتی در در عععععععاه  ادیعععععععاهی و معععععععن ایعععععععن حالعععععععت را معععععععی یعععععععد،اما ای

دوسعععععت دارم. نعععععاهی یعععععه منجعععععر بعععععه  لعععععت یعععععود،نرد معععععن دوسعععععت دایعععععتنی تعععععر اسعععععت ار عبعععععادتی 

یععععععه بععععععا  ععععععرور انجععععععام  ععععععردد،ای آدم!مععععععن نالععععععه ی  ناه ععععععاران را بییععععععتر ار ریععععععا و  ععععععرور 

 .《ررمانبرداران دوست دارم 

 رحمت واسع خداوند

هععععععر بنععععععده ای یععععععه وضععععععویی 》صععععععلی هللا علیععععععه وسععععععلم ررمععععععوده انععععععد:  یععععععامبر ایععععععرم  

یامععععع آ  ررتعععععه و دو ریععععععت نمعععععار بعععععا ریعععععو  وسعععععجود نی عععععو،ادا ینعععععد و سععععع ن ار خداونعععععد طلعععععب 

 .《بخی  نماید،بی یک مورد  فران و رحمت الهی  رار می  یرد

ای 》ایعععععن حعععععدی   دسعععععی را نیعععععر بعععععه د عععععت معععععورد تامععععع   عععععرار دهعععععیم یعععععه معععععی ررمایعععععد:

هععععععر  ععععععاه مععععععرا بخععععععوانی و چیععععععم انت اریرحمععععععت و بخیععععععای آ مععععععن بایععععععی،تو را  رررنععععععد آدم!

بخیععععع  و موفعععععرت خعععععود  عععععرار معععععی دهم،وبعععععرایم مهعععععم نیسعععععت یعععععه مرت عععععب چعععععه یعععععاری  معععععورد

 ناهانععععععت بععععععه ابرهععععععای آسععععععمان برسععععععدو  ععععععن ار آن بععععععه  ا ریبععععععارآ ! یععععععده بایععععععی.ای رررنععععععد آدم

 2«.می دهمدر اه من استوفار نمایی،تورا مورد عفو و بخی  خود  رار 
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در حعععععععععدی   دسعععععععععی دی عععععععععری آمعععععععععده اسعععععععععت: بنده ای مرت عععععععععب  نعععععععععاهی یعععععععععد وسععععععععع ن 

 فت:خععععععععععدایا مرت ععععععععععب  نععععععععععاه یععععععععععده ام مععععععععععرا ببخ  یخداوندآررمود:بنععععععععععده ام مععععععععععی داندیععععععععععه 

 .، ن من او را مورد عفو  رار دادم رورد ار  تمامی  ناهان را می بخید

خداونووووووود توبوووووووه  پوووووووس ای خواننوووووووده ی گرامی،بشوووووووتاب و از هموووووووه ی گناهوووووووان بوووووووه درگووووووواه

و اسووووووتغفار کوووووون و بووووووه سوووووووی او بازگردکبووووووا گریووووووه و پشوووووویمانی بووووووه سوووووووی او روی آور و بوووووور 

 حذرباش از مداومت بر گناه که خود گناهی بزرگ است.

هن عععععامی یعععععه خداونعععععد بعععععه خعععععاطر  ععععع یر  توبعععععه ی یععععععب بعععععن مالعععععک رضعععععی هللا عنعععععه آیعععععه 

تععععععو را معععععع ده بععععععاد بععععععه » نععععععار  ررمود، یععععععامبر ایععععععرم صععععععلی هللا علیععععععه و سععععععلم بععععععه او ررمععععععود:

 1«.ام تولد تا ینون بر تو   یته استبهترین روری یه ار هن 

پوووووس بهتووووورین روز زنووووودگی موووووا روزی اسوووووت کوووووه بوووووا صووووودق نیوووووت و عوووووزم راسوووووخ توبوووووه 

میکنوووووویم و خداونوووووود آن را مووووووورد قبووووووول قوووووورار مووووووی دهد.بایوووووود بگووووووویم کووووووه توبووووووه از بزرگتوووووورین 

انووووی داشووووته تووووا بتوووووانیم بووووا بهرگیووووری ومهووووم توووورین نعمووووت هووووایی اسووووت کووووه خداونوووود بوووور مووووا ارز

از آن ،شایسووووووتگی ورود بووووووه بهشووووووت پروردگووووووار رابووووووه همووووووراه برگزیوووووودگان نیکووووووو کووووووار پیوووووودا 

 کنیم.

********** 
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 ارزش وقت

 با ارزش ترین چیزي كه در اختیار داریم!

یععععععما   ا ععععععر ار یععععععما  رسععععععیدند  ععععععه بععععععا ارر  تععععععرین دارایععععععد  یععععععما در رنععععععد د چیسععععععت

بلععععه، تمععععامد ایععععن چیععععرا ارریععععمند   یععععا تندرسععععتد  علععععم  ریبععععاید   مععععا  چععععه جععععوابد مععععد دهیععععد

بعععععه  هسعععععتند، امابعععععا ارر  تعععععرین دارایعععععد محسعععععوب نمعععععد یعععععوند    تمعععععامد اینهعععععا در رنعععععد د معععععا

بوووووا ارزش تووووورین  چیوووووزي كوووووه موووووا داریوووووم، پوووووس از نعموووووت ری، آانعععععدارا و عععععت ارریعععععمند نیسعععععتند 

 اسالم  وقت هست .

یعععععععتر او عععععععات صعععععععحبت در ایعععععععن بعععععععاره هعععععععیچ یعععععععا ایعععععععن حقیقعععععععت را در  نمعععععععوده ایعععععععد  بیآ

تععععادیرا در وجععععود مععععا نععععدارد ،چععععرا  ععععه مععععا بععععراا و ععععت ارر   ععععا  عععع  نیسععععتیم  امععععا ا ععععر بععععا مععععا 

 .است ار انچه  ه یما ر ر  رده اید ام به  ام بیایید در  می نید  ه مسله مهم تر 

 بهترین امت!

د عروجععععع  هن عععععامد  عععععران  عععععریم را  را عععععت می نعععععیم مالح عععععه معععععد نمعععععاییم  عععععه خعععععدا ونععععع

در بسععععععیارا آیععععععات بععععععه و ععععععت و رمععععععان سععععععو ند یععععععاد  ععععععرده اسععععععت، وخداونععععععد رقععععععط بععععععه چیععععععرا 

سعععععو ند میخعععععورد  عععععه ارریعععععمند بایعععععد.  عععععن مفهعععععوم آن آیعععععات چنعععععین اسعععععت  عععععه آ عععععا ه بایعععععید بعععععه 

خداونععععععد بععععععه او ععععععات مختلععععععد یععععععبانه ه بععععععدان سععععععو ند میخععععععورم یعنععععععد و ععععععت، ارر  آن چععععععه  عععععع

بععععععه یععععععب  «لیعععععع ، رجععععععر ، یععععععمن  »سععععععوره هععععععاا  سععععععو ند میخععععععورد مععععععدال در ایععععععات او  و دوم

ه او   سععععععوره   عصععععععر    بعععععععه و در آیعععععع1رور چایععععععت اه و هن ععععععام طلععععععو  سععععععو ند یععععععاد می نععععععد

در آیععععه یععععانردهم سععععوره ا  انیععععقار  بععععه هن ععععام یععععفه  ی  و تععععد  ععععه اسععععمان بععععه  2و ععععت عصععععر

 3سو ند یاد مد  ند آرن  سر   در مد اید  
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ا  سعععععم خعععععورده اسعععععت  ویی یعععععه خداونعععععد موضعععععو  چیسعععععت چرا خداونعععععد بعععععه ایعععععن رمانهععععع

مععععی خواهععععد بععععه مععععا ب وید:بععععه ارریععععمند تععععرین چیععععری یععععه بععععه یععععما بخیععععیده ام ،یعنععععی و ععععت بععععا 

 د ت بن رید.

آگوووووواه باشوووووویدکه اگوووووور بخووووووواهیم سرنوشووووووت خووووووود را تغییوووووور دهوووووویم بایوووووود از اهمیووووووت وقووووووت 

 تیم.آگاه بوده واز آن بهره گیریم تا بتوانیم امتی بزرگ شویم وسر پای خود بایس

را  را ععععععت مععععععی ینععععععیم  1«ت للنّوووووواس . . . َجووووووَُّمووووووة  َُخرِ یرَ م خَ نووووووتُ کُ »هن ععععععامی یععععععه آیععععععه ی 

 د  هایمان مملو اریادی می یودیه ما بهترین مردمان هستیم.

بععععه یععععار بععععردن ایععععن -در ایععععن رور ععععار مععععی ن ععععریم-امععععا و تععععی یععععه بععععه ایععععن بهتععععرین امععععت!

ای معععععععا بهتعععععععرین امعععععععت  عبعععععععارت را بعععععععرای خعععععععود سعععععععخت و میععععععع   معععععععی یابیم.باچعععععععه وی  عععععععی

هسعععععتیم ا ر معععععا تمعععععامی نعمعععععت هعععععای خداونعععععد را درسعععععت اسعععععتفاده ینعععععیم ،آن  عععععاه بهتعععععرین امعععععت 

 خواهیم بود.

امعععععا آیعععععا تعععععاینون اهمیعععععت وا ععععععی و عععععت را درا یعععععرده ایعععععد آرروی معععععن ایعععععن اسعععععت یعععععه 

 یما ارر  و ت را بدانید و ار آن بهره ببرید.

 اسالم،دینی که به وقت ارزش می دهد

ی عریر!آیععععععا میدانیععععععد یععععععه تمععععععام یعععععععایر اسععععععالمی بععععععا و ععععععت و رمععععععان مععععععرتبط خواننععععععده 

اسعععععت نمار هعععععای  عععععن   انعععععه بعععععه چعععععه چیعععععری وابسعععععته اسعععععت ار  یعععععامبر ایعععععرم صعععععلی هللا علیعععععه 

وسعععععلم سعععععوا  یعععععد ای رسعععععو  خعععععدا یعععععدام عمععععع  نعععععرد خداونعععععدمحبوب تعععععر اسعععععت  ررمرد  نمعععععار 

 به این آیه  و  ررا دهید یه می ررماید   2سر و ت خود

 ٣«. ِنِّ الصِّالَلَ َکانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِکتَابا  َمْوقُوتا  » 

 «به راستی یه نمار بر م منان واجب یوعبادتیآ رمان دار است»

همچنععععععین روره ی مععععععاه مبععععععارا رمضععععععان وابسععععععته بععععععه رمععععععان اسععععععت  یامبر اسععععععالم صععععععلی 

 یعععععععت آن هللا علیعععععععه وسعععععععلم ررمعععععععوده اسعععععععت:با ر یعععععععت یهعععععععال  رمضعععععععانآ روره ب یریعععععععد وبعععععععا ر
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 ععععععرآن یععععععریم نیععععععر روره را بععععععه رمععععععان معععععععین خععععععود    1ارطععععععار نماییدیوعیععععععد را بععععععر  ععععععا ینیععععععدآ

 مرتبط ررموده است:

ََیِّاما  َمْعُدوَدات  فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِریضا  ََْو َعلَى َسفَر  فَِعدِّلٌ ِمْن ََیِّام  ََُخَر َو َعلَى الِِّذیَن »

َع َخْیرا  فَُهَو َخْیٌر لَهُ َو ََْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُکْم  ِْن ُکْنتُْم یُِطیقُونَهُ فِْدیَةٌ َطَعاُم ِمسْ  ِکین  فََمْن تََطوِّ

 ۲«.تَْعلَُمونَ 

در  ایععععع معععععاریانعععععدا یعععععمار اسعععععت   عععععن هعععععر یعععععن ار یعععععما یعععععه ب یییروره درآ رورهعععععا»

آن  ییعععععه بعععععه دیعععععوار ییسعععععان یآ و بعععععراردیعععععیروره ب   عععععرید یار رورهعععععا یسعععععفر بایعععععد تععععععداد

هععععععر رورآ و هععععععر  ییدر ارا نواسععععععتیب کیعععععع یاسععععععت یععععععه  عععععع ا یآورنععععععد یفععععععاره ا یمعععععع را تععععععاب

روره  ععععررتن  دیععععو ا ععععر بدان تععععریارععععرونآ انجععععام دهععععد چععععه به یریععععیععععن یععععه بععععه دلخععععواه خععععود خ

 «.یما بهتر است  یبرا

 :دیررما یبه رمان وابسته است  خداوند م رین ح 

 ٣«.اْلَحت  ََْشُهٌر َمْعلُوَماتٌ »

 «.است  ینیمعلوم ومع یایموسمآ ح  ماه ه»

الحجعععععععهآ در  یعررعععععععه یرور نهعععععععم معععععععاه   یعنعععععععی نیا عععععععر یعععععععخ  در آن رور معععععععع  عععععععن

 یچعععععرا یعععععه اصعععععل سعععععت،ین  یعررعععععات حاضعععععر نبایعععععد حععععع  او مقبعععععو  نبعععععوده و صعععععح نیسعععععررم

 «.ةفَ رَ عَ  ت  لحَ اَ » آمده است:  ینبو  یرین ح  عرره است و در حد نیتر

بععععر امععععوا  یبععععه جععععر  یسععععا   مععععر دیععععو بامععععرتبط بععععا رمععععان اسععععت  ریععععریععععات امععععوا  ن یحتعععع

 ها واجب یود.آ ب  رد تا ریات بر آنوهیانوا  میخ   له وم

آن  دیعععععآ عععععاه یعععععردن یعععععما ار ارر  و عععععت بعععععود،  عععععن نبا یبعععععرا میآن چعععععه یعععععه  فتععععع یتمعععععام

 .میتلد ین هودهیرا ب
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 ارزش وقت! یمسلمان درباره ریغ کی حیصح فهم

دوران   یعععععععععسعععععععععلمانان  یعععععععععه در اوااختراععععععععععات م نیار مهعععععععععم تعععععععععر ی عععععععععی دیعععععععععدانیم ایعععععععععآ

دادنعععععععد، سعععععععاعت بعععععععوده اسعععععععت   یرا بعععععععدان مععععععع تیعععععععاهم نییعععععععتریب یتمعععععععدن اسعععععععالم یییععععععع ورا

و  نیادیععععععیردنععععععد. آنععععععان در م یادیععععععمسععععععلمانان در سععععععاخت و متحععععععو  یععععععردن سععععععاعت تععععععال  ر

 یاریبسعععععع  یردنععععععد و رمععععععان نععععععرد آنععععععان ارر ی صععععععرها، سععععععاعت نصععععععب معععععع یصععععععحن عمععععععوم

بودنعععععد!  یبعععععه و عععععت معععععرتبط اسعععععت. چعععععه ملعععععت برر ععععع مسعععععلمانان یدایعععععت. چعععععرا  چعععععون رنعععععد 

 یمععععع عتیبعععععه یعععععر ملتعععععرم یعععععه خعععععود را یتمعععععام یسعععععان یبعععععه راسعععععت م یسعععععتی ونعععععه ن نیعععععچعععععرا معععععا ا

 کیععععع: » دیعععععرا  عععععو  ین تیعععععح ا نیعععععدهنعععععد. حعععععا  ا یمععععع تیعععععبعععععه و عععععت اهم یعععععانیداننعععععد، در رند 

سعععععر  عععععرار حاضعععععر  ریتعععععنخ یبعععععا مقعععععدار م یمال عععععات دایعععععت یمسعععععلمان وععععععده ریععععع  کیعععععبعععععار بعععععا 

 ی فعععععتم: بلعععععه   فعععععت: نمعععععار مععععع د ی: یعععععما مسعععععلمان هسعععععتدییعععععدم، هن عععععام برخعععععورد ار معععععن  رسععععع

حععععع  را بجعععععا  ضعععععهیرر ایععععع:  فعععععتم: بلعععععه   فعععععت: آدیعععععری  ی: روره معععععفعععععت فعععععتم: بلعععععه    د یعععععخوان

 فعععععتم: بلعععععه   د یعععععین ینمعععععار جمععععععه را سعععععر و عععععت خعععععود ادا مععععع ایععععع فعععععتم: بلعععععه   فعععععت: آ د یعععععآورده ا

را بععععه یععععما  یمهمعععع ارییععععما مسععععا   بسعععع نیععععاسععععت  د بیععععجع اری فععععت: یععععار یععععما مسععععلمانان بسعععع

 ییمن عععععور  و عععععت یناسععععع دیسعععععتین  یععععع ا تیعععععهعععععا اهمآن یدهعععععد، امعععععا یعععععما بعععععرا یآمعععععور  مععععع

 «.بودآ

چععععرا  د،یسععععتین نععععدارییععععه بععععه مععععن  فتععععه بععععود: یععععما د یی ععععو د،یععععسععععخن او  لععععبم لرر نیععععا ار

بععععه حععععه بععععود،  . اتهععععام او نسععععبت بععععه مععععن یععععامالدیععععو ععععت و رمععععان را درا ن ععععرده ا تیععععیععععه اهم

 یند. یم یادآوریو ت را همواره به ما  تیچرا یه اسالم اهم

 تیعععععیعععععما هعععععم وا ععععععا اهم ایعععععآ م یینععععع یملعععععرم نمععععع یچعععععرا معععععا خعععععود را بعععععه و عععععت یناسععععع امعععععا

 نیععععا د یهسععععت نیمتععععد ایعععع: آدیععععیععععما هععععم جععععواب ده د یععععخععععود احسععععان یععععرده ا یو ععععت را در رنععععد 

 .دیو ت نرد خود جواب ده تیاهم یس ا  را  ن ار بررس

 

 م؟یا دهیشما را عمر نبخش ایآ

  یعععععدال انیعععععحجعععععت و ب یا امعععععه امعععععتییعععععه در رور   دیعععععمسعععععنله ر عععععر یعععععرده ا نیعععععبعععععه ا ایعععععآ

مطلععععب  نیععععادبععععات ا یبععععرا یلععععیآدم، بععععه و ععععت و رمععععان مععععرتبط اسععععت  ا ععععر دل یبنعععع یخطععععا یععععار

یعععععه خطعععععاب بعععععه یعععععارران  می رورد عععععار متععععععا  در  عععععرآن یعععععر یبعععععه سعععععخن جاودانعععععه دیعععععخواه یمععععع



   دریغ از این مسلمانی

 

154 
 

... میمعععععا ایعععععتباه یعععععرد ای: خعععععدانعععععدی و یمعععععهعععععا یعععععه آن یو تععععع د یعععععیعععععود  عععععو  رعععععر ده ی فتعععععه مععععع

 : دیررما یخداوند م

ْرُکْم َما یَتََذکُِّر فِیِه َمْن تََذکَِّر َو َجاَءُکُم النِِّذیُر فَذُوقُوا فََما ِللظِّاِلِمیَن ِمْن نَِص  » یر  ََ َو لَْم نُعَّمِ

.»1 

 

در آن هععععر یععععن یععععه اهعععع   نععععد  ععععررتن اسععععت،  نععععد  یععععه مییععععما را چنععععدان عمععععر نععععداد ایععععآ »

یعععععه  دی عععععن یعععععع اب راآ بچیععععع امعععععد ییعععععما ن یبعععععه سعععععو یآ هیعععععدار دهنعععععده اامبریعععععی  ایعععععو آ ردیععععع 

 «.ندارند یاوریستم یاران یمیراآ 

  ییخوانعععععد، چعععععرا یعععععه آنعععععان بعععععا تضععععع یهعععععا را سعععععتم یعععععار معععععخداونعععععد آن د،یعععععین یمععععع  عععععو 

 روا دایته اند.یردن عمر خود، به خود ستم  تیاهم یاو ات و ب

 ؟یگذراند یات را در چه راه یجوان

 انیععععععوسععععععلم را ب هیععععععهللا عل یایععععععرم صععععععل امبریععععععارریععععععمند    یععععععار احاد ی ععععععییععععععما  یبععععععرا

آدم در محضعععععر خداونعععععد  عععععدم  یبنععععع امعععععتیرور  »: دیعععععیعععععنم یعععععه الرم اسعععععت در آن تنمععععع  ین یمععععع

 یربعععععارهد. 1: ردیعععععمعععععورد سععععع ا   عععععرار   ریععععع عععععن  چ یعععععه دربعععععاره نیععععع ععععع ارد تعععععا ا ینمععععع  ی ععععع

ا  یععععععه آن را  یجععععععوان یدربععععععاره. 2  یععععععرده اسععععععت یسعععععع ر یعمععععععر  یععععععه آن را در چععععععه یععععععار

ا  یععععععه آن را چ ونععععععه بععععععه دسعععععععت آورده و  یعععععععیدر مععععععورد دارا. ۴و3چ ونععععععه   رانععععععده اسععععععت  

عمعععع  نمععععوده  رانیععععوبععععه آنچععععه یععععه آموختععععه اسععععت تععععا چععععه م. ۵خععععرد یععععرده اسععععت   یدر چععععه راهعععع

 2«.است

را بعععععه صعععععورت مجعععععرا  یعععععر ررمعععععوده اسعععععت،  یجعععععوان یهیعععععه چ ونعععععه خداونعععععد دور دیعععععنیبب

آن  عععععبال هعععععم سععععع ا  یعععععده  یبعععععوده و دربعععععاره یجعععععرو عمعععععر آدمععععع ییعععععه جعععععوان نیعععععر عععععم ا یعلععععع

 یمطلععععععب را بععععععه رویععععععن میدارد  ا ععععععر بخععععععواه ییحسععععععاب جععععععدا یجععععععوان یاسععععععت. در وا عععععع  دوره

و عععععت  رسعععععند: در رعععععالن رور چ ونعععععه ییعععععه ار معععععا م می ونعععععه تصعععععور ینععععع نیعععععا دیعععععبا م،یینععععع انیعععععب

                                                                 
 37راطر 1
 .2۴1۶: یترم  2
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را  یونیعععععریتلو یآ عععععا، چعععععرا تعععععا سعععععاعت چهعععععار صعععععب  رقعععععط یانعععععا  هعععععا یا  یخعععععود را   رانعععععده ا

خعععععانم، چعععععرا رعععععالن رور سعععععه سعععععاعت و عععععت خعععععود را بعععععه  یچعععععرا  ا ،ییعععععرد یععععععوی مععععع هعععععودهیب

  یعععععاتومب یهعععععدر چییعععععه بعععععدون هععععع یجعععععوان، آن یعععععب یا  یمجعععععالت   رانعععععده ا یهعععععودهیمطلعععععب ب

 ونعععععععه تمعععععععام  نیعععععععوا  یچعععععععه یعععععععار یعععععععرد ،یرد یدور مععععععع هعععععععاابانیو در خ دایعععععععتهخعععععععود را بر

 .ردی  یمورد  رن و جو  رار م یرند  اتیجر 

 نیعععععا دیعععععوسعععععلم با هیعععععهللا عل یخعععععدا حضعععععرت محمعععععد صعععععل امبریععععع  نیوا ععععععا امعععععت آخعععععر ایعععععآ

 یدربععععععاره امععععععتیرمععععععان یععععععه خداونععععععد بععععععه آن سععععععو ند خععععععورده و در رور   ایعععععع ونععععععه بایععععععد  آ

 تلد یود !  ونه نیا دییود، با یلح ات آن  رن و جو م

نووووووه بلکووووووه  قووووووه،یاز عموووووور، دق قووووووهیهوووووور دق یدربوووووواره د،یوووووودر حسوووووواب را تصووووووور کن دقووووووت

یعععععده ار   یچعععععرا یعععععه عمعععععر تیععععع  !میریوووووگ یهووووور نفوووووس موووووورد پووووورس و جوووووو قووووورار مووووو یدربووووواره

و  هیبعععععه د عععععا ریعععععیعععععود  سعععععاعات ن یمععععع میسعععععاعت تقسععععع 2۴رور بعععععه  3۶۵ سعععععا  هعععععا و سعععععا  بعععععه

 د،یعععع ععععردد. تصععععور ین یمعععع میتقسعععع - دیععععون یمعععع دهیععععمنا هیععععیععععه امععععروره دان-هععععا بععععه نفععععن هععععا  قععععهید 

 عععععردد و در  هیعععععتخل امعععععتیدر رور   دیعععععیعععععود، با یمععععع نهیسععععع ییعععععه داخععععع  صعععععندو چه یهعععععر نفسععععع

 نیاولعععععع- نععععععاه بععععععر خععععععدا-ندییععععععه در آن را ب یععععععا ی ععععععن هن ععععععام جععععععواب  ععععععن داد  دیععععععمععععععورد آن با

 یبعععععع یارا بععععععا یلمععععععه  یو ... نفععععععن بعععععععد نطععععععوریهععععععم هم نی،دومععععععی  ارنععععععده ا هععععععودهینفععععععن را ب

لح ععععععات  ییععععععه هن ععععععام محاسععععععبه  یچهععععععارم... امععععععا خععععععو  بععععععه حععععععا  یسععععععان   هععععععودهیارر  و ب

هعععععرار نفعععععن را بعععععه جماععععععت ،هعععععراران نفعععععن را بعععععه  یعععععر خعععععدا و  یعنعععععی سعععععاعت میعمعععععر ،نععععع

یو مسععععععلمانانآ صععععععرد یععععععرده انععععععد،و آن هن ععععععام چقععععععدر خویععععععحا  خواهنععععععد  نیععععععخععععععدمت بععععععه د

ت                                              اسعععععععععععععع یبععععععععععععععا ارریعععععععععععععع ییععععععععععععععه عمععععععععععععععر چععععععععععععععه نعمتعععععععععععععع دیععععععععععععععدان یمعععععععععععععع ایععععععععععععععبود.آ

 دیععععععخواه ی  رانععععععد  معععععع دیععععععخواه چ ونععععععهیععععععه لح ععععععات عمععععععر خععععععود را  دیععععععاینععععععون انتخععععععاب ین

 دیدر ن ععععععر دایععععععته بایعععععع د امایععععععصععععععرد ین یخععععععود را در  چععععععه راهعععععع ی هیسععععععرما نیبععععععرر  تععععععر

ون یععععه همچعععع دیعععع ععععن تععععال  ین  1اسععععت. ندتریناخویععععا ی  ععععرید ینععععدامت ار هععععر تلخعععع ییععععه تلخعععع

 ینند.        یارر  عوی م یب یباارر  خود را به یاال ییه یاال دینبای ییسان

                                                                 
ار  ی ععععععی« همیهللا اعمووووووالهم حسوووووورات علوووووو همییوووووور ذلکڪوووووو» دییععععععررما یسععععععوره بقععععععره خداونععععععد معععععع1۶7 ی هیععععععچنععععععان یععععععه در آ 1

ن نععععععدامت و احسععععععا یاعمععععععا  ریععععععت و نا سععععععند  ناه ععععععاران اسععععععت یععععععه موجععععععب یععععععرمند   انععععععدنیسععععععخت آخرت،نما یععععععع اب هععععععا
 مترجم.-یود یم
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آن را در  تیوووووووووکوشوووووووووم وقوووووووووت و اهم یمووووووووو دکمنیوووووووووابیرا خووووووووووب در ضووووووووووعمو تیووووووووواهم

بوووورده  یپوووو  تیوووواهم نیووووکنم،حووووال آن کووووه در غوووورب مووووردم بووووه ا انیووووشووووما ب یبوووورا یویوووودن یزنوووودگ

توانسوووووته انووووود  لیووووودل نینووووود و بوووووه هموووووبر یمووووو یکووووواف یانووووود.واقعا آنهوووووا از  لحظوووووات خوووووود بهوووووره ا

لحظوووووات  یو بووووورا میکنووووو یتلوووووف مووووو هوووووودهی.  موووووا هموووووواره وقوووووت خوووووود را برنووووودیبگ یشووووویاز موووووا پ

 دهند.  یم لیلحظات است که عمر ما رو تشک نیکه هم یحال م،دریستین لیارزش قا

                     !                                     دیرا مغتنم بشمار هیاز آن گذشته ،پس بق یقسمت

اندارد،بععععععه او  یمعععععع ایععععععرا در در یسععععععور ی رهیععععععیععععععه هععععععرار ل دیععععععنیرو بب یا ععععععر یععععععما یسعععععع

همععععععان  یتی  راند،وضععععععع یمعععععع هععععععودهیآن یععععععن یععععععه لح ععععععات عمعععععر خععععععود را ب د ییعععععع و یچعععععه معععععع

بععععععاره دارد یععععععه  نیععععععدر ا یبععععععایر ارییرحمةهللاآسععععععخن بسعععععع یحسععععععن بصععععععر خی ونععععععه دارد.    یعععععع

هن ععععععام طلععععععو  »:دیعععععع و یچیععععععم   رانععععععد او معععععع  یرا ،ار  ععععععاسععععععت هععععععر رور صععععععب  آن  سععععععتهییا

 یهسععععععتم یععععععه بععععععر یارهععععععا یرور  تععععععاره ا راد منیععععععآدم یآورد:ا یبععععععر معععععع ادیععععععآرتععععععاب ،آن رور رر

معععععن  یتویعععععه بردار،چعععععرا یعععععه و تععععع امعععععتیرور   یتعععععو یعععععاهدم،مرا موتعععععنم یعععععمر وار معععععن بعععععرا

 .«به عقب بار نخواهم  یت امتیررتم تا  

عمععععععر یععععععما ار نفععععععن  انیععععععآدم یا»:دیععععععررما یمعععععع رآبا رانقععععععدر یرحمععععععةهللا یهمععععععان تععععععابع 

ار  ییعععععما   یعععععت  سعععععمت ییعععععده اسعععععت، ن هعععععر  عععععاه لح عععععات و رورهعععععا  یهعععععا  و رورهعععععا تیععععع 

 .«ار   یت ی  دارد تییده است،چرا یه   یت جرء ح ا یعمر یما س ر

اسووووووت کووووووه از  ییشووووووما نفووووووس هووووووا یدهنوووووود و زنوووووودگ یموووووو لیلحظووووووات،عمر شووووووما رو تشووووووک

           ود.ش یشما خارج م ی نهیس

تلععععععد  هععععععودهیو آنهععععععا را ب دیععععععرا بععععععه خععععععدا،ار لح ععععععات عمععععععر خععععععود بهععععععره ببر یععععععما ععععععن 

  ییععععععا یار عمعععععع  صععععععال    یا هییععععععه هن ععععععام ورود بععععععه  بععععععر سععععععرما دیبععععععه هععععععو  بایعععععع دویععععععن ن

 و رنه...!                                 دیخود ررستاده بای

 !                     اریمع نیتر قیدق

یعععععود و ار  یخعععععود سععععع ر یار نفعععععن هعععععا ییعععععما بعععععا آ عععععاه یهعععععم اسعععععت یعععععه رنعععععد م اریبسععععع

یععععععه  یتععععععر نفسعععععع»:دیعععععع و ییرحمععععععةهللاآممی  د ابنیععععععببر  ییععععععار یلح ععععععات عمععععععر خععععععود بهععععععره 

عبععععععادت  ریععععععیععععععه ار بععععععدن خععععععارد یععععععود و در   یعر عععععع ییععععععود و هععععععر  طععععععره  یمعععععع یسعععععع ر
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د موجعععععععب حسعععععععرت و نعععععععدامت و خواهععععععع امعععععععتیبایعععععععد ،در رور   یویعععععععمنفععععععععت دن ایعععععععخداونعععععععد 

یععععععما خععععععارد یععععععود و  ی نهییععععععه ار سعععععع یتععععععرن آور اسععععععت.هر نفسعععععع  عععععععا هععععععر نفن !وا«بععععععود

نفععععع  جامععععععه در آن وجعععععود ندایعععععته بایعععععد،در رور  ایعععععنفععععع  خعععععانواده، یعععععهر  ایعععععخعععععدا ، تیرضعععععا

 یدتیعععععععو عق ینعععععععیموضعععععععو  د کیععععععع نی!اریعععععععموجعععععععب حسعععععععرت خواهعععععععد یعععععععد.برادران عر امعععععععتی 

یعععععما بعععععه  ام.توجه و اهتمعععععمیبایععععع  یععععع ا یرعععععور الععععععاده ا تیعععععآن اهم یبعععععرا دیعععععاسعععععت یعععععه معععععا با

از » علمععععععا ررمععععععوده انععععععد  یععععععدل نیاسععععععت و بععععععه همعععععع یموضععععععو  عبععععععادت کیععععععو ععععععت  یمسععععععنله 

حووووووب و  یوقووووووت اسووووووت،و از نشووووووانه هووووووا عییغضووووووب خداونوووووود بوووووور بنووووووده اش تضوووووو ینشووووووانه هووووووا

 .«از اوقات او باشد  شتریب یو اتیاست که مشغول نیخداوند از بنده اش ا تیرضا

خداونعععععد را نسعععععبت بعععععه خعععععود درا  تیرضعععععا ایععععع ضعععععب  دیعععععخواه یا عععععر یعععععما مععععع یعنعععععی

و عععععت خعععععود را  ایعععععیعععععه آ دیعععععو تنمععععع  ین دیعععععرا ببند تعععععانیچیعععععم ها دیعععععیعععععه نیسعععععته ا یمحلععععع د،دریعععععین

بعععععه  د ا ریعععععری  یار آن بهعععععره مععععع یویعععععو دن یاخعععععرو ریعععععدر جهعععععت خ ن عععععهیا ایععععع دیعععععین یمععععع  یضعععععا

یعععععه  دی،بداناسعععععت یعععععتریب تعععععانییعععععبانه رورها تیعععععما ار او عععععا ییعععععه یارهعععععا دیدیرسععععع جعععععهینت نیعععععا

سعععععععخت و  ی:رنعععععععد دییاسعععععععت  ن هر عععععععر ن و یخداونعععععععد یعععععععما را دوسعععععععت داردو ار یعععععععما راضععععععع

                                است.      یچرا یه خداوند ار یما راض دیین و نیدیوار است.نه،هر ر چن

 اریووووووومع نیهترو شوووووووهر ماسوووووووت،ب ن،امت،جامعوووووووهید تیوووووووکوووووووه بوووووووه ن ییکارهوووووووا نیبنوووووووابرا

 با خشم خداوند؟؟است. تیدرک رضا یبرا

  !   تیشروع گناه و معص-یکاری+بیجوان

 د،چرایار خطعععععرات آن آ عععععاه بایععععع دیععععع  رد،با یمععععع ی عععععاریاو عععععات یعععععما بعععععه ب یعععععتریا عععععر ب

.                                      ی عععععاریو ب یجعععععرء جعععععوان سعععععتین یریععععع نعععععاه اسعععععت و یعععععرو   نعععععاه چ ی نعععععهیرم ییعععععار ییعععععه بععععع

 هییعلوسععععععدیحضععععععرت  فتنیمصععععععر در صععععععدد رععععععر ریععععععهمسععععععر عریععععععه چععععععرا  دیععععععدان یمعععععع ایععععععآ

یعععععععار بودنعععععععد و امعععععععور آن هعععععععا را  یبععععععع نیرنعععععععان آن سعععععععررم ریالسعععععععالمآبر آمعععععععد،چون او و سعععععععا

و  یدیعععععال  تیمیعععععوو  نبودنعععععد نها یدیعععععیعععععار مف چیدادنعععععد و آنعععععان بعععععه هععععع یخعععععدمت اران انجعععععام مععععع

 :دییررما ی ونه بار و م نیآنان را خداوند ا یی روا یب

ینا  َو قَاَلِت اْخُرْج َعلَْیِهنِّ ََْرَسلَْت »  1.« ِلَْیِهنِّ َو ََْعتََدْت لَُهنِّ ُمتَِّکأ  َو آتَْت ُکلِّ َواِحَدل  ِمْنُهنِّ ِسّکِ

                                                                 
 31:وسدی 1
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آمعععععاده  یآنعععععان مجلسععععع یآنعععععان ررسعععععتاد و بعععععرا یدععععععوتآ بعععععه سعععععو یرا بعععععرا یخایسعععععییرل»

 «.آ فت:بر آنان  اهر یو..وسدیداد و یبه  یار آنان یارد کیساخت و به هر

 یععععععهییععععععار ر نیععععععا ای  راندنععععععد !آ ییععععععه آن رنععععععان،عمر خععععععود را چ ونععععععه معععععع دیععععععتصععععععور ین

  یععععععدل نیبععععععوده انعععععد و بععععععه همععععع دیعععععو ال   عععععاریب یآنعععععان ندایععععععته اسعععععت آنان مردمععععععان ی عععععاریدر ب

مهعععععم  اریدختعععععران جعععععوان بسععععع یدربعععععاره   هیعععععموضعععععو  بعععععه و نییعععععد.ا رهیعععععبعععععر آنعععععان چ تیمعصععععع

ار  یریتصعععععععو دیعععععععخواه یمععععععع ایعععععععاسعععععععم.   آدر هر اریبسععععععع راندختععععععع ی عععععععاریاسعععععععت و معععععععن ار ب

یعععععه خداونعععععد  ییعععععما نیعععععان دهم امتععععع یرمعععععان بعععععرا نیعععععرا در ا یو ررا عععععت امعععععت اسعععععالم ی عععععاریب

 نییعععععرده و عباداتیعععععان معععععرتبط بعععععه او عععععات معععععع ادیعععععآن هعععععا بعععععه و عععععت و رمعععععان سعععععو ند  یبعععععرا

ععععععدم  ایععععع هاسعععععتفاد  یعععععبعععععه دل نعععععد،م ریآ ییعععععه اهععععع  آن بعععععه بهیعععععت و جهعععععنم در نمععععع یاسعععععت،امت

 یهعععععا تیعععععهعععععا وا ع نیعععععمتنسعععععفم،اما ا اریمطلعععععب بسععععع نیعععععا انیعععععه ار و عععععت و عمعععععر.من ار باسعععععتفاد

 وجود دارند:  یهستند یه در جوام  اسالم یتلخ

 یخوابنععععععد و بععععععه مادرانیععععععان معععععع یهسععععععتند یععععععه دوارده سععععععاعت یععععععبانه رور را معععععع یجوانععععععان

نععععععدارم.آنان در  ییععععععار چییععععععوم،چون هعععععع یمعععععع داریععععععن نععععععد تععععععا خععععععودم ب داریععععععمععععععرا ب ی:یسععععععندی و

آنععععععان یععععععاهد حضوریععععععان  ییععععععوند و یععععععالن هععععععا یخععععععود حاضععععععر نمعععععع یدرسعععععع ییععععععالن هععععععا

مدرسعععععه او عععععات خعععععود را بعععععه صعععععحبت یعععععردن و  ایعععععصعععععحن دانیععععع اه و  ایععععع اطیعععععدر ح سعععععت،آنانین

 .  رانندیخوردن م یچا

 یخععععععود معععععع یو آراسععععععت   یععععععصععععععرد آرا نععععععهیرا جلععععععو آ یمتمععععععاد یدختععععععران سععععععاعت هععععععا 

موعععععاره هعععععا در  نیتعععععریرا بعععععه تمایعععععا یعععععردن واو عععععات خعععععود  یعععععتریار رنعععععان هعععععم ب ییننعععععد و برخععععع

رررنععععدان آنععععان ا ععععدام  تیععععبععععه ترب دیععععبا ییننععععد و چععععه یسعععع یمعععع یهععععا سعععع ر سععععت اهیهععععا و ا ابععععانیخ

 یخعععععدمت ار چ ونعععععه بچعععععه هعععععا نیعععععیعععععه ا سعععععتین مرنعععععان مهععععع نیعععععا یینعععععد م ر خعععععدمت ار خانعععععه،برا

 دهد. یآن ها  رار م ریدر ضم یرییند وچه چ یم تیآن ها را ترب

در بایعععععع اه هععععععا و انجمععععععن ها،بععععععه  بععععععتیو  ینععععععیت خععععععود را بععععععه سععععععخن چهععععععم و عععععع یرنععععععان

یععععععب بععععععه  یهععععععا مععععععهیهععععععا دختععععععران و سععععععران جععععععوان تععععععا ن نی  راننععععععد.عالوه بععععععرا یبطالععععععت معععععع

سعععععریار  ریعععععد یعععععهییعععععه هم ییارمنعععععدان ارندییوند.بسععععع یمیعععععوو  مععععع یتلفنععععع ی هعععععودهیم المعععععات ب

 یوندو... . یحاضر م
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 دیععععبععععه یععععار مف قععععهینععععان رقععععط  ععععانرده د یععععه امععععروره در یععععریت هععععا یاری دیععععدان یمعععع ایععععآ  

 یبعععععه بعععععار اییننعععععد  یمععععع  ییتضععععع یهیعععععت سعععععاعت را بعععععه بطالعععععت و عععععوچ یمیعععععوو  هسعععععتند وبا 

صععععععحبت یععععععردن بععععععاتلفن  ایخوانععععععدن رورنامععععععه یو حعععععع  یععععععردن جععععععدو آو ایعععععع یا انععععععهیرا یهععععععا

 ععععد ردن نععععرد دوستانیعععععان  یوبععععرا دیعععععون یمیععععوو  هسععععتند و هر ععععاه هععععم خسعععععته یععععدند بلنععععد معععع

 روند  یم  ریبه دراتر د

حوووووورام اسووووووت؟چرا کووووووه  شووووووانیها یوووووویداننوووووود کووووووه اموووووووال و دارا یکارمنوووووودان موووووو نیووووووا ایووووووآ

 1۵حقوووووووق  افووووووتیو د واقووووووع فقووووووط اسووووووتحقاق در رنوووووودیگ یحقوووووووق هشووووووت سوووووواعت کووووووار را موووووو

 را دارند! قهیدق

اوقوووووات خوووووود را  دیووووووسووووولم با هیوووووهللا عل یصووووول یمحمووووود المصوووووطف ،امتیاموووووت اسوووووالم ایوووووآ

عمووووور در  یتبووووواه سوووووت،بلکهیکوووووردن اوقوووووات ن عیفقوووووط ضوووووا نیاکننووووود؟ یسوووووپر هوووووودهیگونوووووه ب نیوووووا

 آخرت است. یو نابود ایدن

 لحظه ها را ضایع نکنید!

 ونعععععه  نیعععععیود،  یعععععت ان معععععا ا یمععععع  یضعععععا یاسعععععالم یهعععععا نی!چعععععه  عععععدر و عععععت در سعععععررمایخدا

را ار  یاسععععت و رنععععد  ریععععد یلععععیخ  ععععرییععععه د میععععیآ یبععععه خععععود معععع یعمعععع  ن ععععرده انععععد ومععععا هن ععععام

 خواهد ید. رمانیدامن  یابد یمانین حسرت و  یس  م،ویدست داده ا

را  یادیعععععیعععععه جوانعععععان ر ییعععععد هن ام یخععععع  مسعععععجد مععععع دمیعععععرا د یررنعععععیبعععععار معععععن   کیععععع

 یمعععععع هیعععععع:چرا  ردمییععععععردن من ار او  رسعععععع هیععععععدر مسععععععجد میععععععاهده نمععععععود یععععععرو  یععععععرد بععععععه  ر

مملععععععو ار حسععععععرت و نععععععدامت  فععععععت:من مسععععععجد آمععععععدن ونمععععععار  ییصععععععدا بععععععا عمععععععه جععععععان  یینعععععع

 ین عععععرم بعععععرا یجوانعععععان مععععع نیعععععیعععععرو  یعععععرده ام ،اینعععععون یعععععه بعععععه ا یبرر سعععععال خوانعععععدن را در

بعععععه  یجوانعععععان یعععععه در جعععععوان نیعععععخورم خعععععو  بععععه حعععععا  ا ییعععععه تبعععععاه یعععععرده ام تاسعععععد مععععع یعمععععر

و چعععععه  ردهحجعععععاب بعععععر سعععععر یععععع ییعععععه در یهعععععن سعععععال یرنعععععان اریعبعععععادت میعععععوو  هسعععععتند.چه بسععععع

   رانده اند. یهود یو ب یدیرا به ال  یاو ات عمر

یععععععه عمععععععر خععععععود  یوبععععععار بنععععععدیب اراررادیبسعععععع د،چععععععهیدار ینععععععدارید ییععععععه ادعععععععا ییسععععععان یا

 !دیین ییدست آن ها را  ررته و راهنما دیتوانست ییردند و یما م یرا تلد م
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 ییعععععده ا  یچعععععه او عععععات ضعععععا د،ویعععععراسعععععتا مرت عععععب یعععععده ا نیعععععیعععععه در ا یییسعععععالت هعععععا چعععععه

 یرهععععایاسععععالم هععععدد ت  ونععععه نیعععع! ایآر .دیمععععان  هععععدر ررععععتن آن هععععا یععععو دیتوانسععععت ییععععه یععععما معععع

را  یو عابعععععععدان راه یسعععععععالت و تنبلععععععع  ویارانینعععععععداران،نیدیعععععععمنان وا ععععععع  یعععععععده اسعععععععت،چرا یعععععععه د

  ررته اند.  ی 

و تبععععععاه یععععععردن   ییتضعععععع یعععععععیطب ی جععععععهینت میععععععدار یرو  ییععععععه امععععععروره  عععععع یبیمصععععععا  

ار  ععععععارالن در خععععععواب ررتععععععه  یادیععععععتعععععععداد ر میتععععععوان یهععععععر چععععععه معععععع دیلح ععععععات عمرهاسععععععت.مابا

 یمتعلععععه بععععه امتعععع سععععت،بل هیمععععا ن تیععععیععععه لح ععععات عمععععر مععععا رقععععط تحععععت مال  م،چععععراینی داریععععرا ب

 میطععععور در  فلععععت بععععه سععععر ببععععر نیهمععععینععععد و ا ععععر مععععا  یمعععع یاریععععاسععععت یععععه ار مععععا در خواسععععت 

 ررعععععت و ان یعععععت حسعععععرت  میمعععععورد مواخععععع ه و بعععععار خواسعععععت  عععععرار خعععععواه امعععععتیحتمعععععا رور  

 .دی ر میبه دندان خواه

 شود! یجرم وگناه محسوب م یوقت کش

مععععععردم او ععععععات خععععععود را بععععععا  یععععععتریجععععععرم و نععععععاه است ب ییععععععه و ععععععت ییعععععع یدانعععععع یمعععععع ایععععععآ

یعععععار مهعععععم  انیعععععو  ل یار صعععععرد چعععععا ریعععععیننعععععد،آنان بعععععه   ینیسعععععتن در  هعععععوه خانعععععه هعععععاتلد مععععع

آن  یروبعععععه روسعععععت ولععععع یجعععععد اریبعععععا خطعععععرات بسععععع یاسعععععالم امعععععت دهنعععععد! یانجعععععام نمععععع ی عععععرید

 نی:ادیب رسعععع یارععععراد نیار چنعععع ا ععععر .  راننععععد یمعععع ی ععععاریهععععا نیسععععته انععععد و و ععععت خععععود را بععععه ب

 یمععععع نی. چعععععرا چنعععععمیینععععع یمععععع یدهنعععععد:و ت ییععععع ییعععععما جعععععواب مععععع د بعععععهیین یجعععععا چعععععه یعععععار مععععع

بععععردن لح ععععات عمععععر  نییععععار آن هععععا ار بعععع نیععععیننععععد و ا یمعععع یچععععاره هععععا خععععود ییعععع یبعععع نینععععد ای و

 ییععععار سععععررن  نمعععع نیععععا ییععععن،آن هععععا را بععععرا چیاسععععت و متاسععععفانه هعععع یجیتععععدر یو خععععود ییعععع

 یدهععععععم او ععععععات عمععععععر خععععععود بهععععععره معععععع کیععععععار  یارععععععراد امععععععت اسععععععالم د،امرورهیععععععیند!تصععععععور ین

 ییننعععععد.امت اسعععععالم یچهعععععارم یععععع  خعععععود اسعععععتفاده مععععع کیعععععتعععععنفن ار  ییعععععه بعععععرا ییرنعععععد  وی 

 یحریتعععع چیدچععععار یععععده بایععععد و هعععع یتیععععم  یبععععد یمععععاریاسععععت یععععه بععععه ب یامععععروره بععععه سععععان یسعععع

 دهد. یار خود نیان نم

 یکووووووه دشوووووومنان براثوووووور عوووووودم اسووووووتفاده گنوووووواه اسووووووتکچرا  نیتوووووور عیشوووووون یوقووووووت کشوووووو یآر

موووووا را بووووه توووواراج ببرنووووود و  یهووووا هیو سوووورما افتوووووهیدرسووووت مووووا از زمووووان توانسوووووتند برمووووا تسوووولط 

!چعععععه ی.آربزننووووود بیووووورا بوووووه ج یکالنووووو یموووووا سوووووودها یهوووووا نیاز سووووورزم گانوووووهیب یشووووورکت هوووووا

دردهععععععا  یاو بععععععه رو ی خانععععععهاسععععععت و در  نیرییععععععه در خععععععواب یعععععع یصععععععاحب خانععععععه ا اریبسعععععع
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 نیعععععبعععععه ا ا عععععر .میو عععععت را بعععععه طعععععور یامععععع  درا ینععععع  ییخطعععععر تضععععع دیت.با یعععععوده یعععععده اسععععع

و بععععععه حععععععواد  و  مینععععععده انیانداختععععععه، ا هییععععععه مععععععدت هاسععععععت بععععععر مععععععا سععععععا یرخععععععوت وسسععععععت

و  دتریبععععععا خسععععععارات یععععععد م، طعععععععایاسععععععت توجععععععه ن ن یامععععععت اسععععععالم ریبععععععان ییععععععه  ر یبیمصععععععا

و  ندیخویعععععععانا ییععععععد و نا هععععععان خععععععود را در میعععععع الت می ابعععععع  جبععععععران روبععععععه رو خعععععععواه ریعععععع 

 است: یحه اله یوعده  نیا یهیرد چرا  می اب  تصور میاهده خواه ری 

ُ بِقَْوم  ُسْوءا  فَالَ  » َ الَ یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم َو  َِذا َََراَد للاِّ  لَهُ َو  َمَردِّ  ِنِّ للاِّ

 1«.َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوال  

دارنععععععد د ر ععععععون ن ننععععععد،م ر آن یععععععه آن  ی مععععععان خداونععععععد آن چععععععه را یععععععه  ععععععوم بععععععی》

بخواهعععععد  یآ بعععععدفریییی عععععوم یدارنعععععد د ر عععععون یننعععععد،و چعععععون خداونعععععد بعععععرا یعععععانیچعععععه در د  ها

 .《ندارند یاوری چیندارد و در برابر او ه یبر ردان

مسععععععععلمانان بععععععععه  م،ا ععععععععریرا درا ن ن هیو ععععععععت و  یععععععععت د ععععععععا یارر  وا ععععععععع ،ا ععععععععریآر

 م،ا ععععععرین ن تیععععععخععععععود را تقو یومحلعععععع یخععععععود بععععععار ن ردنععععععد،ا ر محصععععععوالت ملعععععع ینععععععیداصععععععو  

ن ععععععرده و جوانععععععان آراسععععععته بععععععه علععععععم را در آن جععععععا  نیتاسعععععع یوملعععععع د،مورهیععععععجد ییععععععریت هععععععا

 ما دور خواهد بود. رصدها سا  ا یو سراررار یروریآن صورت   م درین ن تیترب

 ند،صووووووودهایغفلووووووت نما وقوووووووت یقوووووویآگوووووواه باشوووووووند کووووووه اگووووووور از ارزش حق دیوووووووبا مسوووووولمانان

 شان افزوده خواهد شد. یسال به عقب ماندگ

 داریووووووکووووووه ب افووووووتی یدسووووووت خووووووواه یابیووووووو کام یروزیووووووبووووووه پ یمسوووووولمان!فقط زمووووووان یا  

 .یعمر خود را درک نموده و آن را هدر نده قیو ارزش دقا یشو

 د؟یخود را به چه مشغول داشته ا همت

خععععم ربععععان و طعنععععه بععععر و ععععت یعععع  اتفععععار ارتععععاد یععععه ار یععععدت ر یچیععععم مععععن حاددععععه ا جلععععو

 دیععععارتععععادم چرا یععععه با هیعععع ر  نند،بععععهیمیععععوو  م هععععودهیهععععا و آنععععان یععععه ر ععععر خععععود را بععععه امععععور ب

 ای:آدندی رسعععععع ریععععع  یهمعععععت معععععا مصعععععرود امعععععور مهعععععم جهعععععان اسعععععالم بایعععععد.دو جعععععوان ار ععععععالم

 نیعععععیعععععه ا دیدارد آ عععععاه بایععععع یایععععع ال یبعععععار یروتبعععععا  در ادنعععععا  نعععععانیآیععععع ار یعععععدن ععععععورت بار

                                                                 
 11رعد: 1
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 یاسعععععععت بعععععععرا یهیعععععععدار سعععععععت،بل هین ینعععععععید ایععععععع یرقهععععععع یا هی ضععععععع یدربعععععععاره  یی عععععععو هیحایععععععع

 یاسعععععالم و مسعععععلمانان ضعععععرور یتعععععا آنچعععععه بعععععرا تانیدر رنعععععد  یبنعععععد تیعععععیعععععما بعععععه اولو بیعععععتر 

آنچععععععه یععععععه »مبهععععععوت یننععععععده  فععععععت: یدر جععععععواب رمععععععردی. ردیتععععععر اسععععععت در رْن امععععععور  ععععععرار ب 

آیعععع ار یعععععده  یامععععت اسععععالماسععععت یععععه ار ده هععععا سعععععا   بعععع  عععععورت و نععععامون  نیععععا دانمیععععمععععن م

 «. ندارد یآن را عار نم ایدهد  یبه خود نم یین ت ان چیاست و ه

 یدر خصعععععو  مسعععععا   اسعععععالم یی عععععو هیحایععععع نیعععععیعععععنم یعععععه ا یبعععععار هعععععم ت عععععرار مععععع معععععن

 امور است. یبند تیاهتمام به مسا   مهم و اولو هی ض ست،بل هین

وبووووووه کوووووون و خووووووود بکوشکت نیوووووود یو بوووووورا زیووووووشووووووو،به پووووووا خ داریوووووومسوووووولمان! ب یا پووووووس

خووووووود را بووووووا  یایووووووو دن نیتمووووووام کوشووووووش کن.عمر،وقووووووت،د تیخود،بووووووا جوووووود نیووووووو د ایوووووودن یبوووووورا

 تباه مکن. یوقت کش

 !زیاعجاب انگ یآگاه

را ن عععععاره یعععععن و بن عععععر یعععععه آنعععععان چ ونعععععه بعععععا موتعععععنم  نییعععععیمسعععععلمانان   یداریعععععو ب یآ عععععاه

 رحمعععععه هللا یمحاسعععععب ارتنعععععد حار یجهعععععان دسعععععت  یو رهبعععععر ادتییعععععمردن او عععععات خعععععود بعععععه سععععع

 یخعععععود را مععععع یعععععییعععععد،تمام دارا یمععععع یداریععععع:بعععععه خعععععدا سعععععو ند ا عععععر و عععععت بعععععا معععععا  خردی و یمععععع

 انیععععععاحسععععععان ر یمعاملععععععه ا نیدر چنعععععع ودادم تععععععا و ععععععت بخععععععرم و در خععععععدمت مسععععععلمانان بایععععععم 

جعععععواب داد:ار آنعععععان یعععععه  ی محاسعععععبیدیخر یو عععععت مععععع ییعععععردم.  فتنعععععد:ار چعععععه یسععععع ینمععععع ییعععععار

 یدهععععععد ا ریععععععنند.خداونععععععد تععععععو را  ععععععادا  خی یمعععععع یسعععععع ر هععععععودهیو عمععععععر خععععععود را ب  ارنععععععدیب

  ! اییارتهرا ار یجا  یمیتف ر ع  نینچنیمحاسب ا

از وقووووووت بووووووه ذهوووووون شووووووما  دیوووووومف یاسووووووتفاده  ی!چوووووورا احسوووووواس خطوووووور بوووووورازیعز بوووووورادر

 .دیانجام ده یکرده و کار د،حرکتیزیکند؟برخیخطور نم

 ونیوووووووزیتلو ی!کوووووووه تموووووووام هموووووووت خوووووووود را مصوووووووروف مشووووووواهده یخوووووووواهر گرام یتوووووووو ا و

کووووووار شووووووما خوووووودا پسووووووندانه و عاقالنووووووه است؟شووووووما در  ایوووووو،آیکن یهووووووا موووووو ابووووووانیو گشووووووتن در خ

 یعمووووول مووووو نینچنووووویا د،چرایووووونام یو سووووولم مووووو هیوووووهللا عل یکوووووه خوووووود را اموووووت محمووووود صووووول یحوووووال

 د؟یکن
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کووووون و از  دایوووووو اجتمووووواع خوووووود پ نیوووووخووووودمت بوووووه د یبووووورا یکووووون و راهووووو شوووووهی! اندخوووووواهرم

 یاریوووووواونوووووود بخووووووواه کووووووه در آن راه،تووووووو را ببوووووور و از خد دیوووووووقووووووت و عموووووور خووووووود اسووووووتفاده مف

انجوووووام ده،اموووووا وقوووووت  یگووووورید دیوووووهووووور کوووووار مف ایوووووبخوان، یاموز،کتوووووابیب دیوووووجد یکنووووودکبرو زبوووووان

عموووووور  نیووووووا یلحظووووووه لحظووووووه  ی ارهمکن،چوووووورا کووووووه دربوووووو عیهوووووودف ضووووووا یو عموووووور خووووووود را بوووووو

 .یریگ یمورد پرس و جو قرار م

بععععود.ار مععععن  یو جععععدرعععععا   اریبسعععع یبرخععععورد یععععردم یععععه رععععرد یبععععار بععععا دیتععععر جععععوان کیعععع

 یفووووو»وجعععععود دارد یعععععه ییبعععععایو ر میجعععععواب  فتم:یتعععععاب حجععععع د دری رسععععع رییتعععععب تفسععععع یدربعععععاره 

نععععععام دارد.  ععععععن ار چهععععععار رور بععععععا او برخععععععورد یردم، فععععععت یععععععه جلععععععد او  آن  «ظووووووالل القوووووورآن

 فت:البتعععععععه،من مطالععععععععه را دوسعععععععت دارم و   یی عععععععو یرا مطالععععععععه یعععععععرده است  فتم:راسعععععععت مععععععع

 رم.ور یبه  رآن هم عیه م

 میمطالعععععععه  ععععععرآن یععععععر یاد،برایععععععر ععععععم میععععععووالت ر ی!آن رععععععرد  ریععععععار علععععععرانیعععععععر یآر

 د یبر ییرد  ن چرا یما ار و ت ررا ت خود آن  ونه بهره نم یآن چنان تال  م

 کوه ها! یبه بلندا یهمت

انععععععد چرا یععععععه آنععععععان بععععععار مانده دیو م لفععععععان ار نویععععععتن و تععععععنل سععععععند انینو دیععععععدان یمعععععع ایععععععآ

یننعععععد و امعععععروره معععععردم و عععععت خعععععود را بعععععه  یی لعععععم ررسععععا یعععععانیتعععععا برا ابنعععععدی یرا نمععععع یخواننععععد ان

 هعععععععععودهیآنهعععععععععا در همعععععععععان جهعععععععععات ب یمطالععععععععععه  ی ننعععععععععد حتیارر  صعععععععععرد م یبععععععععع یامعععععععععور

یععععععانه  یسععععععر خععععععود را بععععععه چععععععه ررمعععععع یمععععععوآواره خععععععوانآ  ایعععععع نمایاسععععععت رالن رنیسععععععتاره سعععععع

 یونعععععععه راه معععععععآ چ سعععععععتیروتبال ایععععععع یعععععععهیرالنیهنر  ای ویعععععععد، یمععععععع یچ ونعععععععه لباسععععععع ایرنعععععععد،یم

مسععععا    نیععععمععععا مهععععم هسععععتند آن خععععانم یععععه بععععه ا یینععععد و چععععرا بععععرا یمعععع یهععععا چععععه رر عععع نیععععرود!ا

 چیهعععع تییععععانه رنععععد ما یخصعععع خواهععععدییععععه م یسععععر خععععود را بععععه هععععر یعععع ل یینععععد مععععو یتوجععععه معععع

یعععععه عمعععععر و و عععععت  سعععععتندین یمهمععععع یهعععععا موضعععععو  هعععععا نیعععععا م امعععععایبر ینمععععع سعععععوا  ریعععععیعععععن را ر

بعععععه سعععععبب  ییهعععععا نییعععععه چعععععه رمععععع مییعععععیندیاسعععععت ب نیعععععا.مهم میخعععععود را بعععععه آنهعععععا اختصعععععا  دهععععع

  یو خیعععععک تبعععععد ریبعععععا نیهمعععععت بعععععه رمععععع یخعععععواب آلعععععوده و بععععع یجوانعععععان یو تعععععن  عععععرور یتنبلععععع

بهعععععره ار دانععععع  و یویععععع  بعععععه  ییارینعععععان بععععع  یعععععیعععععه بعععععه دل یییعععععده انعععععد !و چعععععه یعععععریت هعععععا

  یععععععت انمان  خیانععععععد !در مقابعععععع  بععععععه صععععععفحات درخیععععععان تععععععار هارتععععععاد یوری سععععععت  یورطععععععه 

 .دیببر یآنها به و ت و رمان   دیوتوجه ید یتا به همت عال دیبن ر
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تععععععا بععععععا هععععععم  ایععععععرحمععععععه هللا را صععععععدا رد و بععععععه او  فت:ب یبععععععرر  ابععععععن جععععععور ،عععععععالمیمرد

 یجععععععواب داد:ا ععععععر معععععع یآ.ابن جععععععورمیبععععععرن هععععععودهی ععععععد ب یعنععععععییمیحععععععرد برن یچنععععععد یلمععععععه ا

 آ.ریب  میجلو   یت رمان را برا یعنیمتو د ینی میرا برا دیخوری یتوان

سععععععععتر  بععععععععه  یاسععععععععت یععععععععه یتعععععععاب ی عععععععریرحمعععععععه هللا دانیععععععععمند بععععععععرر  د  یعععععععععق ابعععععععن

خلقعععععت  یار ابتعععععدا-ان یعععععاءهللا-دارد یعععععه میعععععتم  بعععععر هیتصعععععد جلعععععد اسعععععت!آن یتعععععاب«الفنعععععون»نعععععام

اینعععععون »یتعععععاب خواهعععععد بود.همعععععان دانیعععععمند  فتعععععه اسعععععت: نیبرر تعععععر امعععععتیالسعععععالم تعععععا   هیعععععآدم عل

ار و ععععععت،خود را همچععععععون  دیععععععمف ی هفادیععععععه هیععععععتاد سععععععا  عمععععععر دارم در همععععععت و عععععععرم و اسععععععت

مععععن آن  ونععععه یععععه یععععما » فتععععه اسععععت: نیهععععم چنعععع«.سععععا  سععععن دایععععتم سععععتییععععه ب ابمیعععع یمعععع یرمععععان

و عععععت نعععععدارم تعععععا همچعععععون یعععععما  ععععع ا بخورم. فتنعععععد: ن  یعنعععععی«.خعععععورم ید،نمیعععععخور ی ععععع ا مععععع

 ریععععععتععععععا همچععععععون خم رمیععععععرییلوچععععععه آب معععععع ی   فععععععت:بر رو دیععععععخور ییععععععما چ ونععععععه  عععععع ا معععععع

 «.خورم تا و تم هدر نرود یسرعت م ها ب ردد و س ن آن ر

 یاسعععععععالم ،امتیو بعععععععا وجعععععععود چنعععععععام ارعععععععراد سعععععععخت یویععععععع یلعععععععیدال نیبعععععععه چنععععععع ،بنعععععععایآر

 نی:چندییععععععب و دی.یععععععادینما یو مقععععععاوم بععععععر ملعععععع  جهععععععان سععععععرور داریععععععتوانسععععععت صععععععدها سععععععا   ا

  ونه عم  یند. نیتواند ا ینم ییس  ریبوده و امروره د یعیطب ،مارورییها ییتوانا

صعععععرد  یحعععععد ا ععععع  بعععععرا د امایععععع ونعععععه عمععععع  ن ن نیعععععا د،یعععععمایی ویاسعععععت یعععععه م نبلعععععه،چنا

یععععععه هععععععر  نمیععععععبیرا م ی.من جوانععععععاندینیرا در رسععععععتوران هععععععا ننیعععععع یمتمععععععاد ی عععععع ا سععععععاعت هععععععا

وعععععده  کیععععیععععام ار منععععر  خععععارد یععععده و رقععععط بععععه هععععدد صععععرد  ایععععصععععرد ناهععععار  یرور بععععرا

 یامعععععت اسعععععالم ایعععععآ یعععععه رسعععععند  یو بععععععد هعععععم مععععع  ننعععععدی ععععع ا،چهار سعععععاعت و عععععت خعععععود را تلعععععد م

خواهووووووود  شوووووورفتیبووووووه عوووووووزت و پ یچگونوووووووه امتوووووو !د یخواهععععععد رسعععععع یو سعععععععربلند یروریععععععبععععععه  

 سعععععتین سعععععتهییا ایعععععآ جوانوووووانش خووووووردن باشووووود؟! یمسوووووئله بووووورا نیکوووووه مهوووووم تووووور ید،درحالیرسووووو

آن یتععععععاب  میتعععععععال ایععععععو می ععععععرآن یععععععر یریاد یعععععع،یآمور ،علمیرا بععععععه آبععععععادان ییععععععه چنععععععان رمععععععان

 !م یده ختصا به رررندانمان،ا یآسمان

 عمرهایی مبارک

ان هعععععا را رنعععععده  ادیعععععصعععععدها سعععععا   خیدارنعععععد،اما تعععععار یهسعععععتند یعععععه عمعععععر یوتعععععاه ییسعععععان

محعععععو  خیتعععععار یهعععععم هسعععععتند یعععععه  عععععن ار معععععردن نامیعععععان ار صعععععحنه  یدارد،ویسعععععان ین عععععاه مععععع
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 یرنععععععد  ییننععععععد ارر  عمععععععر بععععععه سععععععا  هععععععا یر ععععععر معععععع ییععععععود.ان چنععععععان یععععععه عععععععده ا یمعععععع

خوووووود انجوووووام  ینووووودگدر مووووودت ز یاسوووووت کوووووه شخصووووو یبزرگووووو یارزش ان بوووووه کارهوووووا سعععععت،بل هین

 دهد. یم

سعععععععن ندایعععععععت ار  یعععععععترییعععععععه نعععععععورده سعععععععا  ب یهللا عنعععععععهآهن ام ییرضعععععععدیبعععععععن ر اسعععععععامه

یعععععععد،ان هععععععم چعععععععه  نیععععععیلیععععععع ر تع یوالععععععه وصعععععععلمآبه ررمانععععععده هیعععععععهللا عل ییصععععععلامبریجانععععععب  

وصعععععععععلمآدر ان  هیعععععععععهللا عل ییعععععععععه برر عععععععععان اصعععععععععحاب رسعععععععععو  ایرمیصعععععععععل ی!لیععععععععع ریلی ر

هللا  ییرضععععععععاسامه تییخصعععععععع یوالععععععععه وصععععععععلمآدرباره  هیععععععععهللا عل ییصععععععععلامبریحضععععععععور دایتند. 

ان را  ییوتوانعععععععا یسعععععععت ییا یعنعععععععی  1«خلعععععععه یعععععععده اسعععععععت ییررمعععععععانروا یاوبعععععععرا»عنعععععععهآررمود،

 دارد.

 رایععععععه«هی سععععععطنطن»توانسععععععت یععععععهر یوسععععععه سععععععال  سععععععتیمحمععععععد رععععععاتخ در سععععععن ب سععععععلطان

 د.داد رت  ین یار خود نیان م یادیدر مقاب  مسلمانان مقاومت ر

اسعععععالم  نیعععععبعععععه د یسعععععال  یهللا عنهآدرسعععععن سععععع ی رانقعععععدر سععععععد بعععععن معا یرضععععع یصعععععحاب

والعععععه  هیعععععهللا عل یاسالمیصعععععل امبریعععععررت،  ایعععععار دن یوهفعععععت سعععععال  یمیعععععرد یعععععد ودر سعععععن سععععع

مععععععر  سعععععععد بععععععن معععععععا  بععععععه  یعععععععر  خداونععععععدرحمان،برا»اوررمععععععوده اسععععععت، یوصععععععلمآدرباره 

احسعععععععان یردنعععععععد   ردنعععععععدیمحم  هللا عنعععععععهآرا ییعععععععه جسدسعدیرضععععععع ی.یسعععععععان 2«لعععععععرره در امعععععععد

رریععععععت ان او را »والععععععه وصععععععلمآررمود. هیععععععهللا عل ییصععععععلامبریسععععععبک است،سعععععع ن   ارییععععععه بسعععععع

 نیووووودر مووووودت هفوووووت سوووووال ا یسوووووعد!چگونه توانسوووووته ا یدرود بووووور توووووو ا  3«یردنعععععد یحمععععع  مععععع

بهوووووووره گرفتوووووووه  یاز ان مووووووودت کوتووووووواه بوووووووه خووووووووب ! مطمئنوووووووا؟یابیووووووودر اسوووووووالم ب یمنزلتووووووو نیچنووووووو

 خدا صرف نکرده است. نیجز در راه به داز ان را  یولحظه ا

ار  یسعععععععن چهععععععع  سعععععععال  در«نیالصعععععععالح اییعععععععر»یرحمعععععععه هللاآم لعععععععد یتعععععععابینوو امعععععععام

میعععععوو   یچرا چعععععون همعععععواره بعععععه علعععععم امعععععور دیعععععدان یارعععععت،میررعععععت وررصعععععت اردواد ن ایعععععدن

یعععععه او  دیعععععدانیم اینمعععععوده اسعععععت!ا دیبعععععوده ودر ان معععععدت یوتعععععاه عمر ، انصعععععد جلعععععد یتعععععاب تعععععنل

معععععرا  یخعععععواب یوبععععع ی رسعععععن  ابعععععه خعععععدا سعععععو ند تععععع:»دیععععع و یخعععععورده اسعععععت م یمعععععچ ونعععععه  ععععع ا 

                                                                 
 ۴۴۶9یبخار 1
 38۴8یو ترم ۶29۵مسلم 2
 38۴9یترم  3
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  ی چععععععرا یععععععه او و تعععععع«اوردم ینمعععععع یرو دنیععععععانععععععداخت،هر ر بععععععه خععععععوردن وخواب ینمعععععع یار  ععععععا

 .امور ندایته است نیانجام ا یبرا

بعععععععار معععععععادر  او را صعععععععدا رد یعععععععه رررنعععععععدم یعععععععام حاضعععععععر اسعععععععت واو در جعععععععواب  کیععععععع

لقمععععععه  یرود وبععععععه ارامعععععع یبععععععه ینععععععار  معععععع مععععععادر«مععععععادر مععععععن میععععععوو  درن هسععععععتم» فععععععت:

 عععععع ارد واو هععععععم چنععععععان بععععععه مطالعععععععه میععععععوو   یمعععععع یلقمه، عععععع ارا دردهععععععان ان سععععععرور  رامعععععع

 یرسعععععععد مععععععع ییرحمعععععععه هللاآیعععععععار  بعععععععه اتمعععععععام معععععععیاسعععععععت.و ت نمعععععععار صعععععععب  یعععععععه امعععععععام نوو

دهععععععد  سععععععرم ان را بععععععه تععععععو  یمععععععادر  عععععع ا یجاسععععععت تععععععاان را بخورم مععععععادر حععععععواب معععععع:»دیعععععع و

بععععععه خععععععدا سععععععو ند ان  ععععععدر سععععععر رم یععععععارم :»دیعععععع و یریرحمععععععه هللاآمععععععخورانععععععدم.ان امععععععام برر وا

 «یچ ونه ان را به من خوراند دمیبودم یه اصال نفهم

علوووووووم ودانوووووووش بووووووووده وبووووووور جهوووووووان  شوووووووتازیگونوووووووه توانسوووووووت پ نیوووووووا یاسوووووووالم ،اموووووووتیار

 کردند. یبودند که جامعه را به حرکت وادار م ییالگوها نیچن نیحکومت کند وا

 !د؟یبسازبزرگ  یامت دیخواهیم ایا

 فتعععععععه  ییبعععععععایر اریبسعععععع یهللا عنهآجملعععععععه  یعمععععععر بعععععععن خطابیرضعععععع دنایدوم سععععععع ی فععععععهیخل

  یداده وان را ضعععععا تیعععععدهعععععد تعععععا چعععععه انعععععداره بعععععه و عععععت وعمعععععر خعععععود اهم یاسعععععت یعععععه نیعععععان مععععع

وقوووووت بخووووووابم؟اگر شوووووب هنگوووووام بخوابم،حوووووق پروردگوووووار خوووووود  چوووووه»د یععععع و ین عععععرده انعععععد او مععععع

نکوووووورده امکپووووووس چووووووه وقووووووت  مراعوووووواترا  تیوووووورع کوووووورده ام واگوووووور در روز بخوابم،حووووووق عیراضووووووا

 «بخوابم؟! دیبا

 یدادن بععععععه و ععععععت در راه امععععععت اسععععععالم تیععععععار اهم ی ععععععرید ینمونععععععه  دیععععععخواه یمعععععع ایععععععا

یرحمععععععععه فهییرحمه هللاآ یععععععععا رد امععععععععام ابوحنوسععععععععدیدانیععععععععمند ابععععععععو  هیععععععععبار وینم رق تععععععععانیرا برا

ررعععععت وسععععع ن  عمعععععر خعععععود در هن عععععام احتضعععععار بعععععه حالعععععت ا مععععع  رعععععرو یانیعععععهللاآدر لح عععععات  ا

بعععععا هعععععم  یتعععععا در مسعععععنله ا ایعععععاو  فت:ب د،بعععععهیار یعععععا ردان  را ینعععععار خعععععود د ی یبعععععه هعععععو  امعععععد 

سععععععوار  ایععععععدارد  ییععععععتریب لتیدععععععواب ورضعععععع ادهیعععععع  یحعععععع  بععععععا  ععععععا یادا ایععععععم ایبععععععه مباحدععععععه ب ردار

 یبعععععا نعععععاراحت وسعععععدیابعععععو  سعععععت،امایبرمریب یعععععا رد جعععععواب داد:اسعععععتاد اینعععععون و عععععت مباحدعععععه ن

بمانععععععد وبتععععععوانم در ان  یلح ععععععه بععععععا  کیععععععه خععععععدا سععععععو ند،ا ر ار عمععععععرم جععععععواب داد:رررنععععععدم! بعععععع

دهم!اینعععععون ن عععععر یعععععما  یخعععععدمت یعععععنم ان را ار دسعععععت نمععععع یبعععععه مسعععععلمان ینعععععیلح عععععه در امعععععور د
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ار  یا قعععععععهیاحتضعععععععار نخواسعععععععته اسعععععععت یعععععععه د  یدر لح عععععععه  ییرحمه هللاآختعععععععوسعععععععدیست ابویچ

 یند.  یعمر خود راضا

یععععععما بععععععار و  یصععععععد هععععععا نمونععععععه بععععععرا انیععععععرا ار م ی ععععععرید ینمونععععععه  دیععععععخواه یمعععععع ایععععععا

دسععععت  ادتیوسعععع یبععععه سععععراررار یارععععراد نییععععه بععععا تععععال  چنعععع میععععبععععوده ا یینم چععععرا یععععه مععععا امتعععع

 میان یعععععت هعععععا نی:با همعععععدیععععع و ی.دانیعععععمند ومحعععععد  بعععععرر  ابعععععن رجبیرحمعععععه هللاآ معععععمیا ارتعععععهی

عععععععالم بععععععرر   نیععععععا فععععععاتیام!ا ععععععر مجمععععععو  تنل یععععععرده یسععععععیار دو هععععععرار یتععععععاب را بارنو یععععععتریب

یععععععععه او هععععععععر رور نععععععععه  میابیعععععععع یمعععععععع م،دریینعععععععع میعمععععععععر او تقسعععععععع یبععععععععر تعععععععععداد رور هععععععععا را

 یرده است! یسیمقالهیمبح آار ان یتب را بارنو

خواسعععععتندامت  یبعععععوده انعععععد یعععععه مععععع یبعععععوده انعععععد انان یسعععععان ییچعععععه  ونعععععه انسعععععان هعععععا نعععععانیا

 یمانووووووود،ول داریوووووووسوووووووال پا صووووووودیسووووووواختند کوووووووه هوووووووزارو س ی! انوووووووان امتووووووویآربسعععععععارند  یبرر ععععععع

کوووووووه  یفرزنووووووود نووووووواخلف م،همچونیهوووووووا هسوووووووت هیدر حوووووووال بوووووووه هووووووودر دادن آن سووووووورمااکنووووووون موووووووا 

 برد. یم نیب زا یبه ارم گرفته از پدر را در مدت کوتاه ی هیسرما

 شیووووووووارا ،خوردنیصووووووود سوووووووال گذشوووووووته هموووووووت جوانوووووووان مسووووووولمان مصوووووووروف زنووووووودگ در

 جوانان استک یاصل یاز دغدغه ها یکی لیو... شده استکانتخاب نوع ورن  موبا

 یعمووووووور خوووووووود رابوووووووه بووووووواز شوووووووتریب ایوووووووسووووووواعت   شیاز جوانوووووووان در روز شووووووو یتعوووووووداد

 کنند. یصرف م یماهواره ا یکانال ها یتماشا ایان و  یمشاهده  ایفوتبال 

سووووووواخته  یمختلفووووووو یهوووووووا تیوسوووووووا یونیوووووووزیتلو یوکانوووووووال هوووووووا ییویوووووووراد یهوووووووا سوووووووتگاهیا

 یبکه ابووووواز دارنوووود. کووووم توووور شووووو دیوووومف تیووووشووووده تووووا فقووووط جوانووووان موووووارا سوووورگرم  کوووورده واز فعال

 .اموزدیرا به جوانان ب یاخالق ای ینی،دیشود که مسائل علم یم دهید

وا عععععاه بایعععععند معععععه بعععععه  نعععععدیخعععععواهم یعععععه بعععععه خعععععود ا یار جوانعععععان مسعععععلمان عاجرانعععععه مععععع معععععن

 ینند. یحریت م یچه مقصد یسو

 از وقت! یریبهره گ یبرا رقابت

 یا  مععععععاخعععععع  یععععععده اسععععععت خداوند متععععععع میار  ععععععران یععععععر یمعنعععععع نیععععععیععععععه ا دیععععععدان یمعععععع ایععععععا

  :دیررما
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َْرُض َُِعدِّْت ِلْلُمتِِّقینَ » ًْ   1«.َو َساِرُعوا  ِلَى َمْغِفَرل  ِمْن َربُِّکْم َو َجنِّة  َعْرُضَها السَِّماَواُت َو ا

 یان برابعععععععر  هنعععععععا ییعععععععه  هنعععععععا یبعععععععه امعععععععرر   رورد ارتعععععععان وبهیعععععععت  یعععععععن ی...وبعععععععرا»

 .دیتاباماده یده است،بی ر ارانی ره یاست وبرا نیاسمان ها ورم

 :دیررما یم وبار

َْرِض َُِعدِّْت ِللِِّذیَن آَمنُوا » ًْ َسابِقُوا  ِلَى َمْغِفَرل  ِمْن َربُِّکْم َو َجنِّة  َعْرُضَها َکَعْرِض السَِّماِء َو ا

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظیمِ  ِ یُْؤتِیِه َمْن یََشاُء َو للاِّ ِلَک فَْضُل للاِّ ِ َو ُرُسِلِه ذَٰ  ۲«.بِابِّ

 یآن عععععععععری  هنععععععععا ییععععععععه  هنععععععععا یار رورد ارتععععععععان  وبهیععععععععت یآمرریعععععععع یبععععععععه سععععععععو»

 نی:ادیاوآمععععععاده یععععععده اسععععععت  بیععععععتاب امبرانیمومنععععععان بععععععه خععععععداو  یاسععععععت بععععععرا نیآسععععععمان ورمعععععع

  عععععععرانیبخیععععععع  ب یا  داردوخداونعععععععددارا یخواهعععععععد  اررانععععععع یاسعععععععت هریسععععععع یبخیععععععع  الهععععععع

 .«است

 ٣«. ِنُِّهْم َکانُوا یَُساِرُعوَن فِد اْلَخْیَراتِ » 

 «یتارتندیم ی ویارین نابهیا»

 مومنان چ ونه هستند: دیهیتصورین

ئَِک یَُساِرُعوَن فِد اْلَخْیَراِت َو ُهْم لََها َسابِقُونَ »  ٤«.َُولَٰ

 آیتارنندیدرآن   یانییتابندوهم ا یم ی ویاریبه ن نانندیهییا

خودجمععععععع  یردنعععععععه وبعععععععه سعععععععرعت  یدرمسعععععععابقه هسعععععععتندولبان هعععععععا نیادیعععععععیعععععععه درم یی ععععععو

 کیارنردیرعععععرر بسععععع اتیعععععوسعععععلمآیه بعععععه مهفعععععوم آ هیعععععسعععععخن رسعععععو  خدایصععععع  عل نیابدایعععععت یمععععع

:یبعععععععه انجعععععععام دیررما یوسعععععععلمآم هیععععععع .آن حضرتیصععععععع  علردیعععععععاسعععععععت رادراتعععععععار خودبعععععععه دار آو

 یانت ارتن دسععععععععت اچیععععععععمیآ 0دیععععععععورر رمبععععععععادرتیهفععععععععت چ دنی بعععععععع  ارررارسعععععععع کیععععععععاعمععععععععا  ن

 دنیباررارسععععععع 0سععععععع ارد یآ معععععععییوخعععععععوار یرابعععععععه دسعععععععت ررامویععععععع ییعععععععه آدمععععععع نیرهسعععععععتیورق

                                                                 
 133ا  عمران 1
 21دیحد 2
 90 :ایانب 3
 ۶1مومنون: 4
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 ییرجاننعععععععععده  یامر ینابودیننعععععععععده.  یریا یتبعععععععععاه یننعععععععععده.  یامرضعععععععععیآور.  انیعععععععععطو یتعععععععععوان ر

انت ععععععار   تععععععوانیاسععععععت یععععععه م یبی ععععععا نیبععععععدتر دیهیانت اردجععععععا  هسععععععت اچیععععععمیاسععععععت .  یآدمعععععع

وتلععععععععععخ  ااناردهیععععععععععیبس امععععععععععتییععععععععععه   ی درحالدیهسععععععععععت امععععععععععتی  دنیامنت رررارسععععععععععی. دیرایی

 1استآ.

رقابووووووووووت بازمانووووووووووه بپووووووووووردازو وقووووووووووت خووووووووووودرامغتنم  هزاوبوووووووووویمسوووووووووولمان برخ یا پووووووووووس

شووووووووووووووومر!چراکه وقووووووووووووووووت طالسوووووووووووووووت!نه!به خداسوووووووووووووووووگندازطالهم ارزشمندتراسووووووووووووووووت.طالقابل 

.وانگاه کوووووووه وقوووووووت سوووووووتیاسوووووووت!اماوقت اگرازدسوووووووت برودهرگزقابووووووول بازگشوووووووت ن دوفروشیوووووووخر

 شده است. عیعمرشماضا دکهیشماهدررفت!بدان

 

 !دیریمردان قرارگ گاهیدرجا

 یرولععععععععع تهایناچ یعمرتعععععععععان.  ن عمرخودرابعععععععععه بهعععععععععا یعنیایعععععععععم راو عععععععععتیعر بعععععععععرادران

اسعععععععت یعععععععه درمقابععععععع  اتعععععععالد  یییاالهعععععععا یاخعععععععرو یوبعععععععدبخت ی نابودی. مراهدییعععععععا ب مفرویععععععع

 .دآوردیبه دست خواه ی اریوب یدربارارسر ردان و ت خود

خداونددوسععععععععععت دارد  دوآنچهی هوربرسععععععععععان یرادرخودبععععععععععه منصععععععععععه  یمردان عععععععععع مهفععععععععععوم

 :میبای نیچن دتاباهمییایب .دیب  ار  یاروجودخودبه نما

 

 قوالکنووووووووووووووت للقووووووووووووووول فوووووووووووووواعال اذاقلووووووووووووووت

  یبالوفا!بشاشوووووووووووووووووووت ینبشووووووووووووووووووور عنووووووووووووووووووو

      

 ینیوضوووووووووووم یکوووووووووووافل یوعوووووووووووزم مضوووووووووووائ 

 ۲ینووووووووووینورالصوووووووووودق فوووووووووووق جب  نطووووووووووقیو

 

 

  

                                                                 
 0۶23:یترم  1
 یععععععاده مععععععن  معععععع ده  ی ععععععررتن برانجععععععام آن ضععععععامن مععععععن اسععععععت.رو میوتصععععععم میینعععععع یرا ردم بععععععه آن عمعععععع  معععععع ییهر ععععععاه حررعععععع 2

 0آداستیهو مییانیوصدا ت بر  ییبه همراه داردوروینا راارمن  یورادار
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 پایداری برحق

 ین کجاست؟!دصالبت پوال

صععععععاحب اراده  رابعععععععه آن  یرلععععععرات اسعععععععت  یععععععه انسععععععان هععععععا نیارسععععععخت تععععععر ی یرععععععوالد

هعععععععم  ی عععععععریرلرخعععععععوا  د نی!امعععععععاانی والد یبعععععععااراده  ی: انسعععععععاننعععععععدی و یمیننعععععععدو یمععععععع هیتیعععععععب

 ی  عععععععیدانعععععععم چرامتاسعععععععفانه ایدرمعععععععردم و یاسعععععععت!نم  یداردوارآن جملعععععععه  عععععععرم وسردیعععععععدن سعععععععر

 یعععععععترمردمییعععععععه ب نمیعععععععب ی. منعععععععدبهتعععععععره ا یآن بععععععع یوارصعععععععالبت وسعععععععخت رروالدرابر ررتعععععععهیاخ

ن حععععععرارت ویععععععرر ینندوسعععععع  یمعععععع یوجانبععععععدار ارتععععععهیبععععععه سععععععرعت حععععععرارت  یدرمععععععدت یوتععععععاه

 یجامعععععععه ر  معععععع ییععععععه بععععععرا ی!درمسععععععا   مختلفععععععندی را یمعععععع یخودرااردسععععععت داده وبععععععه سععععععرد

سععععععع ن ارمعععععععدت  ییننعععععععد. ول یرنعععععععده مععععععع درادرد یعععععععدهعععععععد جوانان مابعععععععه سعععععععرعت دا  یعععععععده وام

 یمععععععععع یتمعععععععععام یعععععععععده تلقععععععععع مسعععععععععالهو ینعععععععععد یمععععععععع یرخودراطیهریعععععععععدام ارمامسععععععععع ییوتعععععععععاه

:مسععععععععاله بععععععععه همععععععععان د فتیجواب با! ن چععععععععه خبراسععععععععت درریحعععععععع  یععععععععده خ امسععععععععالهی ردد.اماآ

 ییورویععععععععور مابععععععععه سععععععععرد سععععععععت رقطیمانععععععععده اسععععععععت! ن میعععععععع   چ یصععععععععورت  بعععععععع  بععععععععا 

 م یدورهعععععععم جمععععععع  یعععععععو میواتخا تصعععععععم ییعععععععیچعععععععاره اند یدبرایاماباییعععععععده اسعععععععت!آ  یوانجمادتبعععععععد

 کیععععععیععععععود چرایه مسععععععاله بععععععه صععععععورت  یمعععععع رابمسععععععاله منجربععععععه تععععععرن واضععععععط نی اریععععععخ

 !دیآمیدر یمی   عموم

 !هناراحت کنند ییها نمونه

 اریاسععععععت.درجه ایععععععت ارتععععععهی یمانععععععده اسععععععت.چرایه صععععععورمتعدد یهععععععم چنععععععان بععععععا  میعععععع  

 یینمونععععععه هععععععا دنیوحععععععرارت مابععععععه سععععععرعت باالررتععععععه وسعععععع ن بععععععه صععععععفرتنر  یععععععرده اسععععععت!باد

یععععععععععه  میینعععععععععع ییودواحسععععععععععان معععععععععع یمععععععععععامملوار م وانععععععععععدوه معععععععععع یهععععععععععا د  نیچنعععععععععع نیععععععععععا

مضععععععان یععععععور انجععععععام عبععععععادت یععععععه درمععععععاه مبععععععارا ر یمدالدختععععععر  میهسععععععت یارمنععععععددر ر ونین

اراتمعععععععام رمضعععععععان حجعععععععاب   عععععععن امعععععععا ینعععععععد. یمععععععع تیعععععععرعا یراداردوحجعععععععاب خودرابعععععععه خعععععععوب

 .دی را یم یرابردایته وبه سرد

 ریعععع  یلععععیاینععععون بععععه دال  نییععععرده لعععع یار  ععععررتن ریععععوه خععععوددار ییععععه مععععدت طععععوالن یمععععرد ایعععع

 است. دهیی را یمعقو  به ریوه خوار

 



   دریغ از این مسلمانی

 

171 
 

نمارهعععععا را بعععععه مو ععععع  در  ی ررتعععععه وتمعععععام  ی عععععیعععععه راه عبعععععادت را در نیمتعععععد یجعععععوان ایععععع

 یمععععع یار عبعععععادات  یاسعععععته یعععععده و بعععععه سعععععرد  یبعععععه تعععععدر یخوانعععععد اما  عععععن ار معععععدت یمسعععععجد مععععع

 .دی را

صععععععب  را در مسععععععجد  ینمععععععار هععععععا ی فت:رمععععععان ییععععععه معععععع دمییععععععن یبععععععار ار مععععععرد کیعععععع

  عععععویآمعععععد و آن ععععععادت ن هیبعععععرمن رعععععا یمیععععع الت رنعععععد  یخوانعععععدم،اما  عععععن ار معععععدت یجعععععام  مععععع

 یردم. را ترا

 روانیووووووپ ایگونووووووه باشوووووود؟آ نیووووووا دیوووووووسوووووولم با هیووووووهللا عل یامووووووت حضوووووورت محموووووود صوووووول ایووووووآ

 !ند؟یعمل نما نیچن نیا دیبا عیشرا نیو کامل تر نیراست نید

 

 عادت بد؟! ای ینفس بشر عتیطب 

صوووووووووفت)به سووووووووورعت گووووووووورم وسووووووووورد  نیوووووووووکوووووووووه دشووووووووومنان اسوووووووووالم ا دیووووووووودان یمووووووووو ایوووووووووآ

یععععععععع الت خودیعععععععععان را در جوامععععععععع  م یهن عععععععععام آنعععععععععان انووووووووود؟ افتوووووووووهیشدن(مسووووووووولمانان را در

و ریععععععود هسععععععتند.آنان مععععععا را در  ییننععععععد یععععععه مسععععععلمانان در حالععععععت سععععععرد یررعععععع  معععععع یاسععععععالم

خواهنعععععد انجعععععام  یمععععع ییعععععه هعععععر یعععععار دیععععع:ب  ارندی و یهن عععععام یعععععور ویعععععور رهعععععا سعععععاخته و مععععع

و مسعععععاله را بعععععه دسعععععت  نعععععدی را یمععععع یبععععععد خعععععامو  یعععععده و بعععععه سعععععرد یدهنعععععد،چرا یعععععه معععععدت

 یخبعععععر ییننعععععد یعععععه معععععا در  فلعععععت و بععععع ییعععععرو  مععععع یهعععععام یعععععمناند سععععع ارند. یمععععع یررامویععععع

وخمعععععود  ییننعععععد یعععععه معععععا در حالعععععت سعععععرد یحععععع  ورصععععع  مععععع یمسعععععا   خعععععود را و تععععع م آنانیبایععععع

 یبعععع یو ععععن ار مععععدت یوتععععاه میینعععع یداننععععد مععععا بععععه سععععرعت دا  معععع یمعععع ییععععه بععععه خععععوب م،چرایبایعععع

وا عععععا چععععرا  مععععاا !میععععیععععه یععععامال در آن هععععا یععععور ویععععور دایععععته ا مییععععو یمعععع یلیهمععععان مسععععا ا یععععخ

:بعععععه دسعععععت دییدر جعععععواب ب و دییود یعععععا یمبعععععد  مععععع یوسعععععرد ییعععععور ویعععععور معععععردم بعععععه سسعععععت

 یرا بععععععه خععععععود میععععععوو  معععععع یو... آدمعععععع یویععععععرن ورررنععععععد،انجام امععععععور دن ،وجععععععودیآوردن رور

یعععععور  دیعععععمسعععععا   جامععععععه را حععععع  ینعععععد چرا نبا دیعععععبا یاسعععععت اما چعععععه یسععععع  یینعععععد یعععععامال صعععععح

 یمعععععع دید یععععععایهست ا یععععععخ یبععععععه مسععععععا   بعععععع تب چععععععرا یععععععما نسعععععع میویععععععور خععععععود را حفعععععع  ینعععععع

خعععععود را ار دسعععععت دهعععععد  اری ونعععععه اسعععععت یعععععه بعععععه سعععععرعت ایعععععت نیعععععوخلقعععععت بیعععععر ا عتی:طبدییععععع و

 .ستین یعیطب نیو ا مییو یسرد م  یسر یلیخ ر،مایخ
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خعععععواهم ار تععععععداد  ی: معععععن معععععمیی عععععو ید میعععععخواه ی:خوب،یعععععما ار معععععا چعععععه معععععدییب و ا عععععر

خععععواهم یععععه  ییوند،یاسععععته یععععود!من معععع ییععععه بععععه سععععرعت  ععععرم یععععده و سعععع ن سععععرد معععع ییسععععان

 یو سععععرد یو ار سسععععت می: مععععا دابععععت  ععععدم هسععععتدییعععع و ی ععععدم بایععععند ا ععععر معععع دابععععت یادیعععع ععععروه ر

 دیععععبع دییععععنما یداریعععع ا دیعععع:تععععا رمععععان مععععر  بامی و یمعععع م یدابععععت  ععععدم بمععععان دیععععبا یتععععا یعععع م،امععععایدور

 دایته بایند. یاستقامت نیمردم چن یاست یه تمام

خعععععواهم یعععععه مسعععععاله در  ید میمنت عععععر چعععععه هسعععععت د یعععععماینبای نیچنععععع نیعععععچعععععرا یعععععما ا امعععععا

رسعععععو   ارانیعععع یمععععک یننععععد ان بععععه یعععععما انععععدا بایععععند. د  و درون یععععما دابععععت بمانععععد  ا ععععر چعععععه

یععععرده  یداریععععبودنععععد،اما آنععععان تععععا هن ععععام مععععر   ا یوسععععلم هععععم تعععععداد انععععدی هیععععهللا عل یخععععدا صععععل

 یرنعععععد   ید یعععععه بعععععراآن را دار یسعععععت یو حعععععه را هر عععععر تعععععرا ن عععععرده انعععععد چرا یعععععه حعععععه ،یا

 یم باید. اریهم بس ارانییرد و در راه  با دبات  دم عم  نمود،ا ر چه تعداد 

 

 م؟یثابت قدم باش یزیبر چه چ

 دیعععععععععجعععععععععواب با م دریبمعععععععععان داریععععععععع ا یریععععععععع فعععععععععت:خوب،بر چعععععععععه چ دیعععععععععحتمعععععععععا خواه  

 : وستیو دبات در سه مورد مطلوب ون یداری فت: ا

 یه آی ار است  یدر راه حق یداری ا.1

 رساندن به حه  یاریدر  یداری ا-2

 بر عبادت خداوند. یداری ا-3

 نیعععععیعععععه ا دیعععععدرا یعععععرده و بدان یمعععععوارد را بعععععه خعععععوب نیعععععهعععععر یعععععدام ار ا تیعععععیعععععما اهم دیعععععبا

 نیعععععبعععععر ا ریعععععوسعععععلم ن هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریهسعععععتند.  نیهعععععا جعععععرو صعععععفات مسعععععلمانان راسعععععت

 .دیسار ایمه راه نیا یمنه  بوده اند  ن بر یماست یه خود را برا
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 .ستین یریانعطاف پذ یثبات قدم مناف

 ییننععععد یععععه دبععععات  ععععدم بععععه معنعععع ی ونععععه ر ععععر معععع نیععععار جوانععععان ا یاو ععععات بعضعععع ی ععععاه  

 چیهععععع یری عععععدم بعععععودن بعععععا انعطعععععاد  ععععع  دابعععععت .سعععععتین نیجمعععععود ولجاجعععععت اسعععععت اما هر عععععر چنععععع

 یال ععععععویععععععه  م،چععععععرایین تیععععععامععععععور اعتععععععدا  را رعا یدر تمععععععام دیععععععنععععععدارد ا ر چععععععه با یمنارععععععات

و  یداریععععع ا  نیبعععععوده انعععععد ل نیوسعععععلم چنععععع هیعععععهللا عل یصعععععل یرسعععععو   رامععععع یعنعععععیهعععععا  یی عععععوین

اسعععععععت یعععععععه جعععععععدا   یخصعععععععو  مسعععععععا ل سعععععععت،درییعععععععه تعععععععوارن و اعتعععععععدا  در آن راه ن یدبعععععععات

 واجعععععععب حجعععععععاب بعععععععر دختعععععععران بعععععععالف و رنعععععععان تیآن هعععععععا وجعععععععود نعععععععدارد مدال:رعا روان عععععععار د

یعععععه  رد،چرای ععععع  ینمععععع ینیعقعععععب نیععععع یصعععععورت چیاسعععععت یعععععه در هععععع یاسعععععت ودبعععععات در آن امعععععر

یعععععه تعععععرا  لعععععم حعععععه بعععععوده وبعععععر  نیعععععا ایآن را رعععععری نمعععععوده اسعععععت.  یخداونعععععد بعععععا نععععع  صعععععر

 ینی ابععععع  عقعععععب نیععععع ریععععع  دهیععععععق نیعععععمسعععععلمانیتا حعععععدتوانآدر  آن واجعععععب اسعععععت، ن دبعععععات بعععععر ا

 یآن چععععععه یععععععه بعععععععرا  وسععععععت اماین یحععععععه امععععععر یدر  بععععععو  آرا یری عععععع  ،انعطععععععادیآر اسععععععت.

 است. ینی اب  انعطاد و عقب نی ری انسان مسلم یده است،

دابعععععت  یبعععععوده انعععععد،معن داریعععععار آنعععععان یعععععه در راه حعععععه  ا یتععععععداد د اهیعععععد انیعععععخعععععال  ب در

یعععععود،چرا یعععععه آنعععععان حعععععه را دابعععععت  ندایعععععته انعععععد،ا ر چعععععه  ییعععععما آیععععع ار مععععع ی عععععدم بعععععودن بعععععرا

 دابت نبوده باید. یرمان طییرا
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 نمونه هایی از پایداری در راه حق

 

 بود! یالسالم خود امت هیعل میابراه

را بعععععه  ی عععععدم معععععردان وا عععععع ادبعععععاتیبعععععود  آ یخعععععواه داریعععععبرحعععععه  ا یطیدر هعععععر یعععععرا ایعععععآ

   یدرا یرده ا یخوب

یعععععوند ،تعععععو همچنعععععان  ونٱیبعععععه خعععععرد داده و مععععع یمعععععردم در راه حعععععه سسعععععت یهمعععععه  ا عععععر

 دابت  دم با  .

 یرمععععععانبردنععععععد ،تععععععو ار او  ارعععععع  مبععععععا  و و نار ادیععععععخععععععدا را ار  یهم عععععع انیععععععجهان ا ععععععر

 ا  م ن .

 یدند، تو ار حه بار ن رد .  ردانیتمام مردم ار حه رو ا ر

بایعععععند ،وا ععععععن سعععععخت اسعععععت یعععععه   عععععردانیمعععععردم ار حعععععه رو ییعععععه همعععععه  ی،هن عععععام یآر

وسعععععععلم رمعععععععان معععععععا را  هیعععععععهللا عل یایعععععععرم صعععععععل امبریعععععععیرد همانطوریعععععععه   یداریعععععععبعععععععر حعععععععه  ا

 نیرکننده بووووور )اموووووور(درسووووود کوووووه صوووووب یفووووورا مووووو یموووووردم زموووووان یبووووورا »ررمعععععوده انعععععد  دیتوصععععع

 یاماچنععععععان یععععععار  1.«ردیووووووذغووووووال افروختووووووه را در دسووووووت گ یاسووووووت کووووووه پوووووواره ا یهمچووووووون کسوووووو

خععععععود را  ععععععن ار آن یععععععه سععععععا   ارانیععععععوسععععععلم  هیععععععهللا عل یصععععععل امبرایرمیعععععع،  سععععععتین رمم نیعععععع 

یعععععععرده بودنعععععععد، د ر عععععععون ررمعععععععود  خداونعععععععد     یرنعععععععد  یهعععععععا بعععععععا ارر  هعععععععا و تعصعععععععبات جعععععععاهل

 :دیرمار یم ینفن آدم یدرباره 

  ۲(«.1۰( َو قَْد َخاَب َمْن َدسِّاَها )٩قَْد ََْفلََح َمْن َزکِّاَها )»

،مسعععععععلمن رسععععععت ار  یععععععد و هعععععععرین یععععععه آلعععععععوده  دیععععععآن ینفععععععنآ را  عععععععاا  ردان هععععععرین»

 «ید. دیا  ساخت ، طعن نوم

علععععععم رقععععععط بععععععا ایععععععراه بععععععه نفععععععن  :» دیععععععررما یوسععععععلم معععععع هیععععععهللا عل یاسععععععالم صععععععل امبریعععععع 

تعععععوان بعععععر نفعععععن  بوالنعععععد و  ییعععععراه معععععرا رقعععععط بعععععا ا  معععععتیو مال یبعععععاریعععععود و برد یآموختعععععه مععععع
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ایععععاره بععععه  دییععععر  یحععععد نیععععا 1«.یععععرد  یععععتععععوان  بععععر نفععععن تحم یصععععبر را رقععععط بععععا ایععععراه معععع

خعععععوب را بعععععا تعععععال  خعععععود بعععععه دسعععععت  فاتتوانعععععد اخعععععالر و صععععع یمععععع یمطلعععععب دارد یعععععه آدمععععع نیعععععا

وجععععععععود  ییدارو هععععععععا ی،همچععععععععون امععععععععرای بععععععععدن یامععععععععرای نفسععععععععان یمععععععععداوا یآورد وبععععععععرا

 سعععععتین یمعععععاریب چیهععععع:» نعععععدیررما یوسعععععلم مععععع هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععععدارد،هعععععم چنعععععان یعععععه  

 چییومععععععر  یععععععه هععععععیری ععععععرار داده اسععععععت ،م ر  یععععععیان دارو ییععععععه خداونععععععد بععععععرا نیععععععم ععععععر ا

 2ندارندآ. ییدارو

بععععععه  یدر حععععععه خععععععود را ملتعععععع یداریععععععدر راه حععععععه دابععععععت  ععععععدم بععععععا  و در دبععععععات و  ا  ععععععن

بععععود ،چععععرا  یالسععععالم خععععود امتعععع هیعععععل می:ابراهدیععععررما یه خداونععععد معععع،هععععم چنععععان یعععع اوریععععیععععمار ب

 .ستادیا یییه در مقاب  ملت یفر به تنها

 احمد بن حنبل رحمة هللا  امام

 یخععععععالد یععععععر  معععععع ی ععععععرآن سععععععخن یرمععععععان امععععععام احمععععععد رحمععععععة هللا رالسععععععفه دربععععععاره  در

مععععان بععععه وجععععود ار ر یبععععاور بودنععععد یععععه  ععععرآن مخلععععور بععععوده و در برهععععه ا نیعععع فتنععععد  آنععععان بععععر ا

 دهیععععع،امعععععا امعععععام احمعععععد بعععععه درعععععا  ار عق ررتنعععععدیرا    هیعععععار معععععردم  آن ن ر یاریآمعععععده اسعععععت .بسععععع

 دهیععععععق رییعععععیعععععه خواسعععععتار تو یو در مقابععععع  یسعععععان ت عععععرآن برخاسععععع اتیعععععخعععععود دربعععععاره آ ینعععععید ی

امعععععام احمعععععد و اععععععالم آن بودنعععععد ،مقاومعععععت یعععععرد .آنعععععان انت عععععار دایعععععتند یعععععه امعععععام احمعععععد بعععععر  ی

 نیراسععععععت ی دهیععععععامععععععام احمععععععد بععععععر عق یداریععععععب  ارد. ا دٱییععععععباطعععععع  مهععععععر ت ی دهیععععععآن عق تیععععععحقان

ترسععععم  ی.امام احمععععد ررمععععود :مععععن ار رنععععدان نمععععندارنععععدیخععععود موجععععب یععععد یععععه او را بععععه رنععععدان ب

ترسعععععم چعععععون معععععردن  ی نعععععدارم .ار ییعععععته یعععععدن هعععععم نمععععع یچعععععرا یعععععه آن را همچعععععون خانعععععه ام مععععع

دن یدر معععععععی ععععععععام و یعععععععور  یعععععععالر خعععععععور یار رتنعععععععه   نیدر راه حعععععععه  یعععععععهادت اسعععععععت ،لععععععع

 ترسم . یم اریمردم آبس

 ریعععععیععععع نجه احضعععععار یردنعععععد ،آدعععععار تعععععرن و انعععععدوه  یرایعععععیعععععه امعععععام احمعععععد را  یهن عععععام

ار  ی عععععععیبردنعععععععد ، یمععععععع یعمعععععععوم دانیعععععععصورتیعععععععان آیععععععع ار یععععععع  و آن  عععععععاه یعععععععه او را بعععععععه م

آن احسعععععععان تعععععععرن و انعععععععدوه را در  اریعععععععط میراهرنعععععععان میعععععععهور در آن دوران بعععععععه نعععععععام ابعععععععوهد

 ییعععععه بعععععه راهرنععععع یمعععععدت و امعععععام احمعععععد، معععععن در طععععع یمیعععععاهده یعععععرد و فعععععت :ا یعععععانیاصعععععورت 

                                                                 
 1۶1/1«: یرت  البار» 1
 3۴3۶و ابن ماجه :2038:یوترم 38۵۵ابوداود: 2
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بعععععر  یمیعععععوو  بعععععوده ام بعععععه صعععععورت  راینعععععده در مجمعععععو  هجعععععده هعععععرار یعععععالر خعععععورده ام  ،ولععععع

 دهیععععتوبععععه داد آ  ععععن یععععما بععععر عق هیععععیععععه خداونععععد مععععرا تور نیععععبععععوده ام یتععععا ا داریععععباطعععع  خععععود  ا

 خود دابت  دم با  .  ی

 دیععععععععا ارتععععععععهیرا  یدو جهععععععععان  یسععععععععتا دیععععععععمععععععععام ،ا ععععععععر رنععععععععده بمانا یادامععععععععه  فععععععععت :ا در

 یمایعععععععععده  اسعععععععععت .امعععععععععام احمعععععععععد بعععععععععه او  فعععععععععت :معععععععععرا ر راه  بینصععععععععع دیعععععععععهادتیری،وا ربم

 یرا دعععععا معععع اریععععط دمیار آن وا عععععه امععععام احمععععد همععععه یععععب ابععععوه  ععععن . ینمععععود داریعععع اام  دهیعععععق

:م عععععر  دی رسععععع یعععععر  .وآن  عععععاه یعععععه  سعععععر  ار او یطلعععععب موفعععععرت مععععع  ییعععععردو ار خداونعععععد بعععععرا

 تیععععععام تدب دهیععععععراهععععععرن بود،امععععععا مععععععرا بععععععر عق یاو راهععععععرن نبععععععود  امععععععام رحمععععععة هللا ررمععععععود: آر

 یرد .

برحععععععه دابععععععت  ععععععدم بععععععا  وآن  ععععععاه بععععععا چیععععععم خععععععود  ری!تععععععون ریعععععععر یخواننععععععده  یا  ععععععن

 رساند . یات م یارییه خداوند  دید یخواه

ردم یععععععه  یمعععععع ییععععععه امععععععام احمععععععد را یععععععالر رده بععععععود  فععععععت :مععععععن او را ضععععععربات یجععععععالد

خعععععود را  یبععععععد یضعععععربه  یامعععععد و هعععععر بعععععار یعععععه بعععععرا یدر مععععع یردم ار  عععععا یمععععع  یعععععا عععععر بعععععه ر

رنععععد  یمعععع رونیععععیععععالر ار دهععععان  ب یبعععععد ی فععععتم :بععععا ضععععربه  ییععععردم بععععه خععععود معععع یآمععععاده معععع

 یردنععععد مععععرد ییععععه امععععام را معععع  ععععاه،چععععرا یععععه  یععععت امععععام بععععه یععععدت  وسععععت انداختععععه بععععود .و آن 

انعععععداخت وسععععع ن ررمعععععود:من روره  ی امعععععام بعععععه او ن عععععاه رماویعععععآب ب تعععععانی فعععععت :برا یعععععانیبعععععه ا

 هستم .

 نییععععه بععععا یععععم تععععر یبععععا یسععععان دیععععین سععععهی،ومقا دیععععودبععععات  ععععدم را ن ععععاره ین ی داریعععع ا نیععععا

رسععععععد ،بععععععه سععععععرعت  یبععععععه آن هععععععا معععععع نیععععععدرد یععععععه در راه خععععععدمت بععععععه د نیانععععععدوه و سععععععاده تععععععر

 مستحبات و ار آن جمله تالوت  رآن را ترا خواهند نمود.

 سعععععععر حنبععععععع  ،جسعععععععمت  یامعععععععام احمعععععععد رحمعععععععة هللا  آمعععععععد و بعععععععه او  فعععععععت :ا نعععععععرد ییسععععععع

خواهنعععععدب و تعععععا  یآنچعععععه را یعععععه ار تعععععو مععععع یعنعععععیی یهعععععم دار یاسعععععت و رن و رررنعععععدان دیضعععععع

ینعععععد ، عععععن تعععععو در  یح عععععم مععععع نیآ امعععععام در جعععععواب  ررمعععععود:ا ر عقععععع  تعععععو چنععععع یابیععععع ییرهعععععا

،آن  دیعععععه معععععردم بن ر:بعععععررمودیعععععرد و در ادامعععععه  ی.بععععععد بعععععه او ن عععععاه یهسعععععت یو خویععععع یراحتععععع

خواهنععععد یامععععا مععععن هر ععععر آن خععععالد را بععععر  یآمعععع نیععععیلمععععه یبععععرخالد اح ععععام د کیععععهععععا ار مععععن 



   دریغ از این مسلمانی

 

177 
 

را بووووووه دنبووووووال  یعووووووالم یعووووووالم ،خوووووووارکووووووه لغووووووزش  یدر حووووووالنخععععععواهم یععععععرد آ  یربععععععان جععععععار

 خواهد داشت .

و  ی داریعععععععتوانسعععععععت دابعععععععت رعععععععدم بمانعععععععد .او  ا یا یعععععععهیاند نی! امعععععععام احمعععععععد بعععععععا چنععععععع یآر

 یناخت و عمر خود را با آن به سر برد . یخوب مقاومت را به

سعععععا  تمعععععام در  سعععععتی فتعععععه اسعععععت :معععععن ب یعععععانیا یار یعععععا ردان امعععععام احمعععععد دربعععععاره  ی عععععی

و رور و یععععععب ،بععععععا امععععععام احمععععععد مصععععععاحبت دایععععععته  یو سععععععرد یتابسععععععتان و رمسععععععتان ،در  رمعععععع

یععععععععه او را بهتععععععععر و ارععععععععرون تععععععععر ار  نی ععععععععاه بععععععععا او برخععععععععورد ن ععععععععرده ام ،م ععععععععرا چیام و هعععععععع

یععععععه آن برر ععععععوار در  ییععععععیستا  ابعععععع و چععععععه تععععععال   یبععععععیعج یداریععععععام .چععععععه  ا ارتععععععهی رور یععععععد

 انجام داده اند . قتیراه حه و حق

 (هیهللا عل)رحمه ریبن جب دیسع

اسعععععت  ریعععععبعععععن جب دیالقعععععدر سعععععع  یعععععجل یتعععععابع ار دبعععععات  عععععدم در راه حعععععه، ی عععععرید نمونعععععه

سعععععفاا بعععععه مقاومعععععت  مقابععععع  آن حعععععایم سعععععتم ر و ،دریدقفععععع وسعععععدییعععععه در رمعععععان حجعععععاد بعععععن 

در  -حجعععععاد بردنعععععد تعععععا بعععععه  تععععع  برسعععععانند،حجاد بعععععا تمسعععععخر  ییعععععه او را  ععععع یو هن عععععام سعععععتادیا

 ر حجعععععادیبعععععن جب دی فعععععت: سعععععع سعععععت یتعععععو چ اسعععععم :دی رسععععع - دانسعععععت ییعععععه اسعععععم او را مععععع یحعععععال

بعععععدبخت  سعععععر ی سعععععته و اسعععععم او را بعععععر خعععععالد  یعنعععععیی یهسعععععت ریبعععععن یسععععع ی فت:امعععععا تعععععو یعععععق

من،معععععادرم بعععععه  یدر جعععععواب ررمعععععود: هن ععععام نعععععام  ععععع ار دیسعععععع دآ.ا  بعععععه یعععععار بععععر یاصعععععل یمعنعععع

 فعععععععت: تعععععععو و معععععععادرت هعععععععر دو بعععععععدبخت  تیبعععععععا عصعععععععبان حجعععععععاد آن اسعععععععم آ عععععععاه تعععععععر بعععععععود.

 یآ ععععععاه بیععععععتععععععو بععععععر   ایاسععععععت یععععععه اهعععععع  دور  بایععععععد،آ یررمععععععود: بععععععدبخت یسعععععع دیسععععععع.دیهست

 دیعسعععع خععععواهم یععععرد.  یتععععو را بععععه آتعععع  سععععوران تبععععد یایعععع فت:بععععه خععععدا سععععو ند دن حجععععاد  یدار

خعععععود  یمعععععن دسعععععت توسعععععت، ن تعععععو را خعععععدا یایععععع فعععععت: بعععععه خعععععدا سعععععو ند،ا ر ر عععععر یعععععنم یعععععه دن

فَفَوووووَرْرُت  ) فعععععت: دیسعععععع  ییعععععرد ی فعععععت:  عععععن چعععععرا ار دسعععععت معععععن رعععععرار مععععع حجعععععاد سعععععاخته ام!

 ی فععععععت: ا حجععععععاد .«ختمیار یععععععما  ععععععر دمی ععععععاه چععععععون ار یععععععما ترسعععععع آن»1(مکُ فووووووتُ موووووونکم ِلَمووووووا خِ 

خععععععود انتخععععععاب یععععععن،  ی فععععععت:تو بععععععرا دیسععععععع .ییععععععتنت راخععععععودت انتخععععععاب یععععععن ی وهید یععععععیسع

در  حجعععععاد تعععععو را همعععععانطور خواهعععععد ییعععععت. ریعععععن ،خداوندیمعععععرا ب یععععع یهعععععر یععععع ل بعععععه چعععععرا یعععععه
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 یار تعععععو را آن ونعععععه ن یعععععته بایعععععم و یسععععع  ی ععععع ییعععععه یسععععع  یعععععمیم یجعععععواب  فعععععت: تعععععو را طعععععور

 یمعععععرا تبعععععاه یعععععرده ا یایععععع فعععععت: آن  عععععاه تعععععو دن دیسعععععع را هعععععم بععععععد تعععععو آن ونعععععه نخعععععواهم ییعععععت.

را  یداریععععععتحمعععععع  آن همععععععه  ا  ععععععرییععععععه د حجععععععاد یععععععرده ام.  یمععععععن آخععععععرت تععععععو را ضععععععا یولعععععع

یعععععععه  یدر حعععععععال دیسعععععععع .دیو ب یععععععع دیعععععععراییعععععععان ییعععععععان ببر او ندایعععععععت ن هبعععععععان را صعععععععدا رد:

  یخنععععععدییععععععد و  فععععععت: بععععععه چععععععه م نیخیععععععم  حجععععععاد رد. یررععععععت لبخنععععععد یهمععععععراه ن هبععععععان معععععع

او در مقابععععع  تعععععو   فعععععت: بعععععه جعععععرات و جسعععععارت تعععععو نسعععععبت بعععععه خداونعععععد وحلعععععم و صعععععبر دیسعععععع

یعععععد و بعععععه ن هبعععععان  فعععععت: سعععععر  را ار تعععععن  جعععععدا  یعععععتریو ب یعععععتریحجعععععاد ب خیعععععم خنعععععدم! یمععععع

را بععععععر  ریآن  ععععععاه یععععععه یمیعععععع د ویععععععرا بععععععه طععععععرد  بلععععععه  ععععععرار ده میعععععع فععععععت: رو دیسععععععع .دیععععععین

 د اریععععععنمععععععودم یععععععه آرر ییسعععععع یبععععععه سععععععو انععععععهیرا حععععععه  را میعععععع ععععععردن   ععععععرار دادنععععععد، فت: رو

 حجعععععاد .سعععععتمیمسعععععلمان هسعععععتم و معععععن ار میعععععریان ن یعععععه یاسعععععت،در حعععععال نیآسعععععمان هعععععا و رمععععع

  فت: دیسع .دی فت:صورت  را ار  بله بر ردان

ِ اْلَمْشِرُق َو اْلَمْغِرُب فَأَْینََما تَُول وا فَثَمِّ َوْجهُ للاِِّ »   1«.َو ِبِّ

 یبعععععععه سعععععععو یرو دیعععععععآورد یو موعععععععرب ار آن خداسعععععععت، ن بعععععععه هعععععععر جعععععععا رو میعععععععرر»

 «.خداوند است

 .دیین نیرم ی  را رو به سو فت: صورت حجاد

 2.« ِمْنَها َخلَْقنَاُکْم َو فِیَها نُِعیُدُکْم َو ِمْنَها نُْخِرُجُکْم تَاَرل  َُْخَرى » فت دیسع

  ععععععریو بععععععار د می ععععععردان یو بععععععه آن یععععععما را بععععععارم میععععععا دهیععععععآن یخععععععااآ یععععععما را آرر ار»

 !دیبرآورد: سر  را ببر ادیرر حجاد .«میآور یم رونتانیار آن ب

 شود! یم یقرآن بر زبانت جار عی! چه قدر سرریبن جب دیسع یا

 یو محمععععععد ررسععععععتاده  سععععععتیجععععععر هللا ن یدهععععععم یععععععه  رورد ععععععار یمعععععع ی فععععععت:  ععععععواه دیسععععععع

 امععععععتیرا ار مععععععن دایععععععته با ،تععععععا رور   نییععععععهادت ی بععععععهیط ییلمععععععه  نیععععععحجععععععاد! ا یاوسععععععت. ا
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را ار  عععععن معععععن بعععععر ! او ایدععععععا یرد:خعععععدا نیچنععععع نیعععععآن بعععععا تعععععو احتجعععععاد ینم.سععععع ن ا یلهیبعععععه وسععععع

 ین مسلط ن ردان! چیه

یعععععه حجعععععاد  عععععن ار معععععر  او،هریعععععب  نیعععععا بیعععععیعععععد و عج دییعععععه هیعععععهللا علرحمعععععه دیسعععععع

 ی!هععععر بععععار یععععه مععععریبععععن جب دی: مععععرا چععععه یععععار بععععود بععععا سعععععردیمعععع ادیععععو رر دیعععع ر یار خععععواب معععع

 ر،حجعععععادیبعععععن جب دی عععععانرده رور  عععععن ار یعععععهادت سعععععع رقعععععط .ردیععععع  یرا مععععع میخعععععواهم بخعععععوابم  عععععا

 مسلط ننمود! چ نیبر ه هیهللا علرحمه دیود و خداوند او را  ن ار سعرنده ب

  هیهللا علعمر مختار رحمه دیشه مجاهد

هللا عمععععععر مختععععععار رحمععععععه دیمجاهععععععد یععععععه خیدر راه حه،یعععععع یداریععععععار  ا  ععععععرید یا نمونععععععه

را در  دیبعععععععه جهعععععععاد میعععععععوو  بعععععععود و آن عمعععععععر یعععععععر یسعععععععال 73اسعععععععت یعععععععه در سعععععععن  هیععععععععل

 یرد. یر آن س رب یدارییناخت حه و  ا

ار لح ععععععات عمععععععر  ینععععععیرقععععععط  لچ بل ععععععه یععععععنم، یاو صععععععحبت نمعععععع یرنععععععد  یدربععععععاره  مععععععن

آن معععععععرد بعععععععرر   یداریعععععععمحعععععععدود یعععععععه نیعععععععان ار دبعععععععات و  ا یقیینم،د عععععععا یاو را بعععععععار و مععععععع

 ارسععععععر د یععععععنمععععععود تععععععا محایمععععععه نما ریآاو را دسععععععت ایععععععتالیبععععععوده یععععععه دولتیا یاسععععععت،و آن هن ععععععام

  یا دهیجن  ایتالیدولت ابا  ای: آدیار او  رس ییایتالیا

 :بله. فت

  ینموده ا ایتالیبه مبارره با دولت ا هیمردم را تیو ای:و آدی رس

 :بله فت

 ست یچ یعمل نیچن فرییه ی یدانیم ای: آدی رس

 :بله. فت

 ا رار یی و یبه آن چه یه م ای: آدی رس

  ی نیم

 : بله. فت

 د یین یمبارره م ایتالی: چند سا  است با دولت ادی رس
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 :ار ده سا   ب . فت

  یهست مانی ی یار آن چه یه انجام داده ا ای: آدی رس

 .ری:خ فت

 یرد  ییه خود را نابود خواه یدان یم ای: آدی رس

 :بله. فت

یعععععه عا بعععععت  نیععععععمرمختعععععار  فعععععت: معععععن نعععععاراحتم ار ا خیبعععععه یععععع ی اضععععع ریعععععداد عععععاه ن در

 است! نیچن نییما ا

 وهییعععععع نیرا بهتععععععر هیععععععطر نیععععععا مععععععن ا فععععععت: امعععععع نععععععانیبععععععا صععععععالبت و اطم عمرمختععععععار

 دانم! یخود م اتیح انی ا یبرا

ح عععععم بعععععه عفعععععو عمرمختعععععار  نیبنعععععابرا دهعععععد  بیعععععیعععععرد یعععععه او را رر یتعععععال  مععععع ی اضععععع

 ییایعععععتالیبخواهعععععد یعععععه ار مبعععععارره بعععععا ا ییایعععععبیداد بعععععه یعععععرط آن یعععععه در مقابععععع  او ار مجاهعععععدان ل

معععععععرود و نوععععععر را بععععععر عبععععععارت  نیععععععبععععععه او ن ععععععاه یععععععرد و ا عمرمختععععععار هععععععا دسععععععت بردارنععععععد.

خداونووووود و نبووووووت  تیبوووووه وحووووودان یکوووووه در هووووور نمووووواز یسوووووبابه ا انگشوووووت»یعععععرد: یربعععععان جعععععار

 یکووووووه کلمووووووه ا سووووووتیو آلووووووه و سوووووولم( شووووووهادت داده اسووووووت، ممکوووووون ن هیووووووهللا عل یمحموووووود ) صوووووول

 «!باطل بنگارد

و نعععععععام او در رمعععععععره  ادیعععععععمعععععععرد و معععععععر  او یعععععععهادت در راه خعععععععدا بود،امعععععععا  عمرمختعععععععار

 .دیبت  دمان در راه حه به دبت رسو دا دارانی ا ی
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 پایداری در یاری رساندن به دین اسالم
 

 خود را حفظ کن! نید

انتخععععععاب  یهععععععر یععععععدان ار  روات،یعععععععار یوسععععععلم بععععععرا هیععععععهللا عل یاسععععععالم صععععععل امبریعععععع   

 ارانیعععع ی هیععععروح تیععععوتقو  ییععععار تیععععج نیععععیععععرد تععععا بععععر  ععععرچم هععععا نویععععته یععععود هدد ار ا یمعععع

 یداریععععععنقعععععع  بسععععععته و موجععععععب دبععععععات و ا یععععععانیاودر د  هارسععععععو  خععععععدا بععععععود تععععععا آن یعععععععاره

 آنان یود. یتریهرچه ب

عععععععع...ْدْح  》 یعععععععععار《بععععععععدر》 یدر  عععععععروه    در  ععععععععروه   تاسععععععععت،ویخععععععععدا  یعنععععععععی《دح 

عععععععک...د  ...لحمل کنل ی...دِ کنل یدِ 》احعععععععد یععععععععار ی  نیعععععععخعععععععود را حفععععععع  ین،د نیعععععععد یعنعععععععی《ک...مل

 ست.تو وآ ویت و خون تو یهست ییه به مدابه  ینیخود را حف  ینید

برادر!بععععععه خععععععاطر  ی:ادیعععععع و ییععععععه بععععععه یععععععما معععععع ییاسععععععت، و یداریععععععیعععععععار نیععععععان  ا  

یعععععما همچعععععون  ویعععععت  نیبعععععا .د داریععععع ا نیعععععیعععععن و در عمععععع  بعععععه دسعععععتورات آن د یاسعععععالم رنعععععد 

 ریعععععععخعععععععون یعععععععما را  ررتعععععععه و ر یا عععععععر بعععععععه عنعععععععوان مدعععععععا  نمونعععععععه  یعنیو خعععععععون یماسعععععععت 

خعععععود را دوسعععععت  نیعععععد معععععن》یعععععه بعععععر آن نویعععععته یعععععده دیعععععابی ی عععععرار دهنعععععد،در مععععع  روسععععع ودیم

ر  هععععا یععععه در تمععععام  ییععععده اسععععت،طور ختععععهیبععععا  ویععععت وخععععون مععععا آم نیععععیععععه د ،چععععرا《دارم

 و طرات خون نفو  یرده است.

 یاریعععععععععع یا یعنععععععععععی《...ْمت...ْمتامنصععععععععععوری》یعععععععععععار《خنععععععععععدر》 یدر  ععععععععععروه   

بجنععععع  ودیعععععمن را نعععععابود یعععععن و ا عععععر  ییعععععه رنعععععده هسعععععت ییعععععده ار جانعععععب  رورد عععععار تعععععا رمعععععان

توسعععععت،خواه رنعععععده  اوریعععععو خداونعععععد  سعععععتیتعععععو ی سعععععت ن ین یعععععه مر ،بعععععرابعععععدا یییعععععته یعععععو

 و خواه مرده. یبای

خعععععود را خعععععون و  نیعععععیعععععه د میدایعععععته بایععععع یر عععععر نیمم عععععن اسعععععت یعععععه معععععن وتعععععو چنععععع ایعععععآ

خعععععود هسعععععتند،اما  ییعععععه معععععردم بعععععه دنبعععععا  هعععععوا و هعععععون هعععععا یم طعععععوری ویعععععت خعععععود  لمعععععداد ین

 نیععععععا ی:یععععععور دایععععععتن بععععععراندیمععععععردم ب و دی.یععععععادیخععععععود هست نیععععععیععععععما متمسععععععک بععععععه اصععععععو  د

!چرا معععععا اید خعععععدایمان یحعععععا  دابعععععت  عععععدم مععععع نیعععععیعععععما در ا ایعععععنعععععدارد،اما آ یا دهیعععععرا چیمسعععععاله هععععع

 م یخود را حف  ین نی ونه د نیا دیبا
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 ی ععععععرید ریععععععچععععععون اسععععععالم جععععععدا ارریععععععمند اسععععععت و بععععععر یماسععععععت یععععععه آن را ار هععععععر چ  

 .دیدوست بدار یتریب

 نیععععمععععن بععععر د فتععععدییععععه ب ی:هر اتفععععا دیععععیصععععورت اسععععت یععععه ب و نیععععبععععه ا نیععععدبععععات بععععر د  

 وسععععععتهییععععععنم و  یمعععععع یداریعععععع ا نیععععععدسععععععت در دسععععععت بععععععرادرانم در راه د دارم،هموارهیععععععخععععععود  ا

 دیععععع عععععاه معععععرا ناام چیخعععععردان هععععع ییعععععنم .اسعععععتهراء بععععع یمععععع یادآوریعععععرا بعععععه آنعععععان  نیعععععاصعععععو  د

جلعععععوه دهنعععععد،من بعععععدان  تیعععععاهم یبععععع رایعععععار مععععع  عععععرانینخواهعععععد یعععععرد و هعععععر چنعععععد یعععععه د ونیومعععععا

 نیتعععععر  یوصعععععح نیوبهتعععععر نیاسعععععت یعععععه بعععععا امعععععن تعععععر نیعععععمهعععععم ا یآر وررم. یهتمعععععام معععععا یعععععتریب

وسععععععلن بععععععر اسععععععان آن  هیععععععهللا عل یایععععععرم صععععععل امبریععععععیععععععه خداونععععععد بععععععدان دسععععععتور داده و  وهییعععععع

 خداوند دعوت ینم. نید یرا به سو  رانیعم  نموده است،د

 

 را به اسالم فراخوان! گرانیبا حکمت د

ینم چععععععرا یععععععه  دیععععععدر مععععععرتبط بادبععععععات اسععععععت تای یععععععه یمهمعععععع یخععععععواهم بععععععر ن تععععععه  یمعععععع  

سعععععخت  ررتن،جمعععععود و میعععععاجره  یبعععععه معنععععع یداریعععععیننعععععد یعععععه  ا یار جوانعععععان ر عععععر مععععع یبعضععععع

چعععععععه یعععععععه ار معععععععا خواسعععععععته یعععععععده اسعععععععت حعععععععدایدر دبعععععععات  سعععععععت آنین نیچنععععععع ر،هر ریاسعععععععت خ

 است. یرحمت و مهربان تیبا نها  نی،لیداریو ا

 سععععععتاده،چرایبععععععار ا ین هععععععا لح ععععععه اآ یاریععععععو یریار دعععععععوت مععععععردم و دسععععععت  دیعععععع،نبایآر

ومملععععععو ار  دهیععععععاسععععععالم ت  یمععععععا بععععععرا یحفعععععع  یععععععرد و د  هععععععا دیععععععد  و درون را با ییععععععه  رمعععععع

امععععر رقععععط  نیابععععد،ایانتقععععا    ععععرانیومحبععععت بععععه  لععععوب د ی رمعععع نیعععععیععععه بععععه مسععععلمانان بایععععد،تا ا

 ریام عععععععععان  ععععععععع  یومهربعععععععععان حمعععععععععتور  عععععععععوین یوموع عععععععععه  ییعععععععععیبعععععععععا ح معععععععععت و دور اند

وسععععععلم امععععععر  هیععععععهللا عل یرحمععععععت و رارععععععت صععععععل امبریععععععخداونععععععد بععععععه   اسععععععت همان  ونععععععه یععععععه

 ررموده است:

 1«.اْدُع  ِلَى َسبِیِل َربَِّک بِاْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة »

 .《رراخوان دهیآ سندیراه  رورد ارت باح مت و ندیها به》

                                                                 
 12۵نح : 1
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 است. یاخال   یورحمت ورضا یمهربان نییه اسالم د چرا

 !دیباش داریدهد که پا یدا مقرآن شما را ن

یععععععرده انععععععد،اخالر  انیععععععالسععععععالم ب هععععععایعل قهیصععععععد یععععععهیعا نیهمععععععان طععععععور یععععععه امععععععالمومن  

آن   یععععععدل نیبععععععوده اسععععععت وبععععععه همعععععع میوسععععععلم مطععععععابه  ععععععرآن یععععععر هیععععععهللا عل یرسععععععو  خععععععدا صععععععل

 یرد: یدعا م  یوسلم همواره در نمارها هیهللا عل یحضرت صل

 1.《بدار داریخود پا نیدلها،دل مرا بر د یدهنده  رییتغ ای》

 نیعععععبعععععوده اسعععععت،یه ا یدبعععععات  لبععععع ارمنعععععدیوسعععععلم ن هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریععععع  ایعععععآ امعععععا

 نیچنعععععع ارمنعععععدیوسععععععلم هعععععم ن هیعععععهللا عل یصعععععل امبریبلعععععه،  اسععععععت  دهیعععععار خداونعععععد آن را طلب نیچنععععع

و  میع ععععع اریبسععععع یتنهعععععا امعععععر ن،نعععععهیدادن د یاریعععععدر راه  یداریعععععبعععععوده اسعععععت،چرا یعععععه  ا یدبعععععات

 یعطعععععا مععععع یاسعععععت یعععععه خداونعععععد بعععععه امعععععت اسعععععالم یریعععععچ نیند اسعععععت،بل ه بعععععرر  تعععععرارریعععععم

آن هععععععا یععععععور ویععععععور دایععععععته  یوجععععععود دایععععععته یععععععه یععععععما بععععععرا یرراوانعععععع  یمسععععععا چععععععه .دیععععععررما

دادن اسععععععالم و  یاریعععععع! دیععععععسعععععع رده ا یهفتععععععه آن را بععععععه دسععععععت ررامویعععععع کیعععععع ععععععن ار  د،امایععععععا

 نیبععععععر آن بععععععرر  تععععععر یاردیععععععارریععععععمند بایععععععد و  ا ارییععععععما بسعععععع یدر د  هععععععا دیععععععمسععععععلمانان با

 اتیعععععع ععععععو  رععععععرا ده یععععععه چ ونععععععه در آ می عععععرآن یععععععر بععععععه اسععععععت. رییععععععحصععععععو  تو یصعععععفت بععععععرا

با ،دابعععععت  عععععدم  داریعععععدهد: ا یو نعععععدا سعععععر مععععع دیعععععررما یمععععع هیتیعععععو یداریعععععیعععععما را بعععععه  ا یمتععععععدد

 با :

« َ َکثِیوووووورا  لَعَلُِّکووووووْم یَووووووا ََی َهووووووا الِّووووووِذیَن آَمنُوووووووا  َِذا لَِقیووووووتُْم فِئَووووووة  فَوووووواثْبُتُوا َو اْذُکووووووُروا للاِّ

  ۲«.تُْفِلُحونَ 

ار یدیععععععععمنآرو بععععععععه رو  ی! چععععععععون بععععععععا  روهععععععععدیععععععععآورده ا مععععععععانییععععععععه ا ییسععععععععان ای》

 .《دییه رست ار یو د،بایدیین ادی اریوخداوند را بس دی دم بای د،دابتیید

 یییننعععععد، و یاحسعععععان را در وجودمعععععان خلعععععه مععععع نیععععع عععععو  رعععععرا ده یعععععه ا اتیعععععآ نیعععععبعععععه ا  

 با ! داریآورد یه  ا یبر م ادیرر خیاروسراسر ت ییه تمام هست

                                                                 
 .3۵87،3۵22:یترم  1
 .۴۵انفا : 2
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ِ َو َما َضعُ » وا فُ َو َکأَیِّْن ِمْن نَبِّد  قَاتََل َمعَهُ ِربِّی وَن َکثِیٌر فََما َوَهنُوا ِلَما َََصابَُهْم فِد َسبِیِل للاِّ

ابِِرینَ  ُ یُِحب  الصِّ  1«. َو َما اْستََکانُوا َو للاِّ

انبعععععوه نبعععععرد یردنعععععد وار هعععععر  یتعععععوده هعععععا یعععععانیایعععععه همعععععراه  یامبرانیععععع  اریبسععععع وچعععععه》

نیعععععععان دادنعععععععد  یونعععععععه ضععععععععد و ربعععععععون دنعععععععدیورر یسسعععععععت دند،نعععععععهییعععععععه در راه خعععععععدا د یرنجععععععع

 .《دارد یرا دوست م انیبایوخداوند ی 

اند،ضعععععععد و  دهیععععععنورر ی:سسععععععتدیررما ید میععععععا دهیععععععرهم یرا بععععععه درسععععععت اتیععععععآ یمعنعععععع ایععععععآ

بعععععوده انعععععد یعععععه ارتبعععععاط  یان دابعععععت  عععععدمار خعععععود نیعععععان نعععععداده انعععععد چرا یعععععه آنعععععان مردمععععع یربعععععون

 خدا ار صفات بارر آنان بوده است:مداوم با 

ا َو اَمنَ َو َما َکاَن قَْولَُهْم  ِالِّ ََْن قَالُوا َربِّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َو  ِْسَرافَنَا فِد ََْمِرنَا َو ثَبِّْت ََْقدَ »

ْنیَا َو ُحْسَن ثََواِب اآْلِخَرِل  (1٤٧) اْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَکافِِرینَ  ُ ثََواَب الد   ۲«.فَآتَاُهُم للاِّ

 معععععانینبعععععود یعععععه  فتنعععععد: رورد ارا  ناهعععععان معععععا و  عععععراد یار نیعععععجعععععر ا یعععععانیسعععععخن ا و》

 روریععععععمععععععارا اسععععععتوار بععععععدار و مععععععا را بععععععر خععععععدا نیناسععععععان   ی ععععععام هععععععا امررویععععععرا در یارمععععععان ب

 عطا یردآ. یاخرو کی ادا  نو  یویب ردان* آن اه خدا به آنان  ادا  دن

دابععععت  ععععدم بودنععععد.  یانععععد  چععععون آنععععان مردمععععان دهیرسعععع ی ادایعععع نیچععععرا بععععه چنعععع دیععععدان یمعععع

معععععورد  یبل عععععه تمعععععام امعععععت اسعععععالم سعععععت،یار معععععردم ن یامعععععرور موضعععععو  محعععععدود بعععععه  عععععروه انعععععدی

خععععععععود را ار خداونععععععععد  مععععععععانیدر ا یداریععععععععهسععععععععتند یععععععععه  ا یخطععععععععاب هسععععععععتند. امععععععععرور جوانععععععععان

بعععععر حجعععععاب خعععععود  یطیدر هعععععر یعععععرا خواهنعععععدیوجعععععود دارنعععععد یعععععه م یجعععععوان و دختعععععران خواهنعععععدیم

و دابعععععت  عععععدم بایعععععند تعععععا حریعععععت  داریععععع ا دیعععععبا یامعععععت اسعععععالم نیعععععا یدابعععععت  عععععدم بایعععععند. تمعععععام

 هماهن  و استوار باید.

 :دیفرمایخداوند متعا  را  و  ین یه م یررموده  نیا

                                                                 
 1۴۶آ  عمران: 1
 147 - 148 ان:آ  عمر 2
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 1عُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم﴾ ﴿الِِّذیَن قَاَل لَُهُم النِّاُس  ِنِّ النِّاَس قَْد َجمَ 

 فتنععععععد یععععععه مردمانیمیععععععرا م ععععععهآ در  یععععععانیبععععععه ا ییععععععه چععععععون بعضعععععع یی همععععععان یسععععععان

 آ.دیبرابر یما  رد آمدند،  ن ار آنان بترس

 خداوند دابت  دم بودند یه: نیرساندن به د یاریدر راه  نیچن نیا

ُ َونِْعَم ا   ۲ْلَوِكیُل﴾﴿فََزاَدُهْم  ِیَمان ا َوقَالُوا َحْسبُنَا للاِّ

ارععععععرود و  فتنععععععد: خداونععععععد مععععععارا  مانیععععععانییععععععارآ بععععععر ا نیععععععا ،یتععععععرن و بععععععددل یییبععععععه جععععععا

 استآ. ییارسار  ویبن و چه ن

 است: ی! آن ین یه خدا با اوست، خداوند او را یاریآر

ِ َوفَْضووووووول  لِّوووووووْم یَْمَسْسوووووووُهْم ُسووووووووٌء َواتِّبَعُووووووووا ِرْضوووووووَواَن  وووووووَن للاِّ ُ ذُو ﴿فَوووووووانقَلَبُوا بِنِْعَموووووووة  ّمِ ِ   َوللاِّ للاِّ

﴾   ٣فَْضل  َعِظیم 

و همچنععععععان  دیبععععععه آنععععععان نرسعععععع یبیبار یععععععتند یوآ آسعععععع ییآن ععععععاه بععععععه رضعععععع  و نعمععععععت الهعععععع

 استآ.  رانیبخی  ب یخداوند بودند و خداوند دارا یخوینود یایجو

و نجعععععات منجعععععر یعععععد، ا رچعععععه دیعععععمنان و  یو دبعععععات بعععععه رسعععععت ار یداریععععع ا نیچنععععع نیعععععا و

 مورد استهراء  رار دادند: ایساندند منارقان آنان را تر

ْؤِمنِیَن﴾ ُف ََْوِلیَاَءهُ فاََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن  ِن ُكنتُم م  ِلُكُم الشِّْیَطاُن یَُخّوِ
َٰ
﴿ ِنَِّما َذ

٤ 

 

ار  دی عععععععن ا عععععععر مععععععع من هسعععععععت ترسعععععععاند،یاسعععععععت یعععععععه دوسعععععععت دارانععععععع  را م طانییآن یععععععع 

 آ.دیو یرقطآ ار من بترس دیآنان نترس

                                                                 
 173آ  عمران  1
 173آ  عمران  2
 174آ  عمران  3
 175آ  عمران  4



   دریغ از این مسلمانی

 

186 
 

دهعععععد  امعععععرور  یسعععععور مععععع یداریعععععیعععععه در  عععععرآن چ ونعععععه یعععععما را بعععععه سعععععمت  ا دیعععععنیبیم ایعععععآ

مصعععععر و راسعععععخ  رییعععععیعععععه بعععععر اصعععععال  و تو میدابعععععت  عععععدم هسعععععت یمردمعععععان ارمنعععععدیمعععععا بعععععه یعععععدت ن

  ردند. روریو لطد خود درآورده و   تیبایند، تا خداوند آنان را در حما

ُ »بعععععوده یعععععه ابعععععن عبعععععان ررمعععععوده اسعععععت:   یعععععدل نیهمععععع بعععععه  1.« َونِْعوووووَم اْلَوِكیووووولُ َحْسوووووبُنَا للاِّ

 ییعععععععارران و میعععععععریان بعععععععرا انیعععععععیعععععععه در جنععععععع  یاحعععععععرابآ ده هعععععععرار جن جعععععععو ار م یهن عععععععام

 یحسعععععع دن،یترسعععععع ،یتیوضععععععع نیروانععععععه یععععععدند، در چنعععععع نععععععهیمد یمسععععععلمانان بععععععه سععععععو ینععععععابود

 اما م منان دابت  دم ترن را به خود راه نداده و  فتند: د،یرسیبه ن ر م یعیطب

 

وووووووووَذا َموووووووووا َوَعووووووووو ُ َوَرُسوووووووووولُهُ ۚ َوَموووووووووا َزاَدُهوووووووووْم  ِالِّ  ِیَمان وووووووووا )َهَٰ ُ َوَرُسوووووووووولُهُ َوَصوووووووووَدَق للاِّ َدنَا للاِّ

ا( َوتَْسِلیم 
۲  

بععععععه معععععا وعععععععده داده بودنعععععد و خداونععععععد و  امبران یعععععهمععععععان اسعععععت یععععععه خداونعععععد بععععععر   نیعععععیا

 میو تسععععل مععععانیآ جععععر بععععر اتیععععبععععه مععععاآ راسععععت  فتععععه انععععد و یدر نها دنیبخیعععع دیععععاو یدر ام امبریعععع 

 آ.دیفرایآنان ن

جنعععععع  بععععععا مععععععا اجتمععععععا   یو  ععععععروه هععععععا بععععععرا دیععععععطوا ی! آنععععععان  فتنععععععد:  رچععععععه تمععععععامیآر

صعععععادر  یعععععانیرا در وععععععده ها امبر یعععععو خداونعععععد و   مییردنعععععد، امعععععا چعععععون معععععا بعععععر حعععععه هسعععععت

 .یودیدبات ما ارروده م مانیو تنها بر ا میدهیبه د  راه نم یهراس چی ن ه م،یا ارتهی

 اتیععععععآ یو دابععععععت  ععععععدم بودنععععععد  و خداونععععععد در ادامععععععه  نییععععععه آنععععععان م منععععععان راسععععععت حقععععععا

 :دیستا یآن ها را م نیچن نییاحرابآ ا یسوره 

َ َعلَْیوووووِه فَِموووووْنُهْم َموووووْن قََضوووووى نَْحبَوووووهُ َوِموووووْنُهْم » ِموووووَن اْلُموووووْؤِمنِیَن ِرَجووووواٌل َصوووووَدقُوا َموووووا َعاَهوووووُدوا للاِّ

 ٣«.َمْن یَْنتَِظُر َوَما بَدِّلُوا تَْبِدیال  

                                                                 
. یالمعععععععی اسعععععععت یعععععععه  یعععععععامبر خعععععععدا ابعععععععراهیم علیعععععععه السعععععععالم آن را هن عععععععام انعععععععداختن  در آتععععععع  بعععععععر ربعععععععان  173آ  عمعععععععران  1

ت را  فععععععت. جعععععاری یعععععرد و موسععععععی نیعععععر هن عععععامی یععععععه در مقعععععابل  دریعععععا و  یععععععت سعععععر  لیععععع ر ررعععععععون  عععععرار دایعععععت همععععععین عبعععععار
 اصحاب  یامبر صلی هللا علیه وسلم نیر همین عبارت را  فتند.

 22احراب  2
 23احراب  3
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یععععععه بععععععا خععععععدا بسععععععته انععععععد راسععععععت و  یمععععععانیهسععععععتند یععععععه در   ی منععععععان مردانععععععم انیععععععیار م

آ بععععه اتیععععح انیععععرا یتععععا  ا  یهسععععت یععععه عهععععد خععععو ییسعععع یععععانیدرسععععت ررتععععار یععععرده انععععد و ار ا

و  رییعععععع ونععععععه تو چیو هعععععع  یععععععدیهسععععععت یععععععه ییععععععهادت راآ انت ععععععار م یسععععععر بععععععرده اسععععععت و یسعععععع

 اندآ. اوردهیدر یار ن یلیتبد

 داشت! دیخواه یبزرگ یدگزن د،یکن یاسالم زندگ یبرا اگر

در  یی عععععو د یعععععاحعععععراب بعععععودآ خعععععوب تنمععععع  نمود یییعععععه در سعععععوره  نییعععععی  اتیعععععدر آ ایعععععآ

ار  فلععععععت و انحععععععراد  اسععععععالم را  دیععععععریب ره د ی: دابععععععت  ععععععدم بایععععععدیعععععع و ی ععععععرآن بععععععه یععععععما معععععع

 نیرا ارریععععععمند تععععععر نیععععععد یو مسععععععنله  دیععععععخععععععود را  ععععععرار ده یو هسععععععت انیععععععدر لععععععب، عقعععععع  و ی

 .دیرار دهخود   یمسنله در رند 

و  دنیاش فقووووووووط مصووووووووروف خوووووووووردن و نوشوووووووو یآن کووووووووس کووووووووه زنوووووووودگ نواسووووووووتیب چووووووووه

 اریبسوووووو یو مردنوووووو یزنوووووودگ نیموووووورگ باشوووووودک چنوووووو تیووووووازدواج و سووووووپس بچووووووه دار شوووووودن و در نها

 یینعععععد، همعععععواره آبرومنعععععد و دارا یامعععععا آن یعععععن یعععععه بعععععه خعععععاطر اسعععععالم رنعععععد  کوچوووووک اسوووووتک

و  سعععععععععادتسعععععععرانجام   بعععععععا ع معععععععت اسععععععععت و اریو معععععععر  او بسعععععععع یاحتعععععععرام بعععععععوده و رنععععععععد 

 یو ارتخعععععار اسعععععت و معنععععع یابیعععععسراسعععععر یعععععام  یرعععععرد نیچنععععع یاسعععععت، لح عععععات رنعععععد  یجعععععاودان

مسعععععنله  نیعععععخعععععود ا یاسعععععت، چعععععرا یعععععه در طعععععو  رنعععععد  ارتعععععهیآن را در  یو ارر  وا عععععع یرنعععععد 

 یارریعععععمند اسعععععالم و خداونعععععد نیعععععچیعععععم خعععععود دایعععععته یعععععه: یمعععععن بعععععه خعععععاطر د  یمهعععععم را  ععععع ی

 آ.  نمیم ی است، رند نایجهان ییه  رورد ار همه 

 یو مععععععر  بععععععا ع متعععععع ییععععععه رنععععععد  مینععععععیب یرا معععععع یچنععععععان ارععععععراد خیتععععععار ی هنععععععه  در

جعععععان  یخعععععود ار بععععع   معععععا ، اوالد و حتععععع یدتیععععععق یو آرمعععععان هعععععا نیعععععدایعععععته انعععععد  آنعععععان در راه د

 ن رده اند. فیخود در ریعر

مهعععععم را  نیعععععیعععععه د میتعععععوان یامعععععا مععععع د،یعععععایار امدعععععا  معععععن و یعععععما بعععععر ن یریعععععچنعععععان چ دییعععععا

و  میخععععععود بعععععععدان ی هیسععععععرما نیخعععععععود  ععععععرار داده و آن را ارریععععععمند تعععععععر یبخعععععع  رنععععععد  نیتععععععر

 . میخود  رار ده یآررو نیع مت و ررعت اسالم را برر تر

و  میمععععععردم بخععععععواه یرا بععععععرا ی ععععععیو ن ریععععععخ دیععععععبایععععععد. با نیچنعععععع نیععععععا دیععععععبا ی! رنععععععد یآر

 میتعععععوان ی ونعععععه مععععع نیعععععا .میآنعععععان را خواسعععععتار بایععععع هیعععععو تور تی لعععععب ار خداونعععععد هعععععدا میار صعععععم
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و اریععععععاد مسععععععلمانان و عمعععععع  بععععععه  تیو هععععععدا نیععععععبععععععه د دنیرسععععععان یاریععععععیععععععه بععععععر  میادعععععععا ینعععععع

و یععععععععور  دهیبعععععععه مجععععععد و ررععععععععت رسعععععع سععععععالم. و آن ععععععاه امیعععععععبععععععوده ا داریععععععع ا نیععععععدسععععععتورات د

 خواهد بود. داریب وستهیجامعه   یاجتماع

 اسالم  نید یاریبر  یداریکه پا ییها نمونه

یعععععنم، تعععععا  یمععععع انیعععععیعععععما ب یاسعععععالم را بعععععرا نیعععععرسعععععاندن بعععععه د یاریعععععیعععععه ار  ییهعععععا نمونعععععه

بعععععوده  نیبعععععارر م منعععععان راسعععععت ی  عععععیو یداریعععععدبعععععات و  ا ییعععععه در هعععععر رمعععععان و م عععععان دیعععععبدان

ار  ی ععععععی یاسعععععت و سععععععوم یرنعععععع ی ریجعععععوان اسععععععت،د نععععععو یار نمونععععععه هعععععا  سععععععر ی ععععععیاسعععععت. 

مععععردان  ی  ععععیورقععععط  یداریععععیععععه  ا دیععععنیوسععععلم اسععععت تا بب هیععععهللا عل یاصععععحاب رسععععو  خععععدا صععععل

 ندارد. ینبوده و اختصا  به سن میخص

 نوجوان ساحر یداریپا

یرده،نقعععععععع  یععععععععرده  تیععععععععآن را رواآ 7۴3۶یععععععععه امععععععععام مسععععععععلم رحمععععععععه هللا ی یدیدر حععععععععد  

را یعععععه  ینوجعععععوان تیعععععخعععععود ح ا ارانیععععع یوسعععععلم بعععععرا هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععععاسعععععت یعععععه  

 یداریعععععار  ا ینمونعععععه ا یعععععانیبراتعععععا  دیعععععررما یسعععععا  بعععععوده بعععععار و مععععع ردهیسععععع ایعععععسعععععن او دوارده 

در خعععععععععدمت  ییعععععععععه سعععععععععاحر بعععععععععود ی  یعععععععععته  ادیعععععععععاه یامعععععععععت هعععععععععا در》ینعععععععععد: انیعععععععععرا ب

اسععععععت بععععععه  ادیععععععاه  دهییععععععه سععععععاحر احسععععععان یععععععرد یععععععه بععععععه سععععععن یهولععععععت رسعععععع یدایععععععت.هن ام

تعععععععا بعععععععه او سعععععععحر  دیرا نعععععععرد معععععععن بفرسعععععععت ینوجعععععععوان دیعععععععیعععععععده ام و یعععععععما با ریععععععع فعععععععت:من  

معععععععاهر یودآ.سعععععععر  یرسعععععععتادیتا همچعععععععون او سعععععععاحررا نعععععععرد او ر ی. ادیعععععععاه هعععععععم جعععععععوانمیاموریب

وجععععود دایععععت یععععه هععععر بععععار جععععوان نععععرد سععععاحر  یآراهبتررعععع یراه جوانییععععه بععععه نععععرد سععععاحر معععع

داد.چععععرا یععععه  ینیسععععت و بععععا تعجععععب بععععه سععععخنان او  ععععو  معععع یمعععع یراهععععب مععععدت  یررععععت،  یمعععع

بعععععه  نیعععععد ی عععععیمتفعععععاوت اسعععععت آن  اریسعععععاحر بسععععع کیعععععخعععععدا  رسعععععت بعععععا سعععععخنان  یسعععععخن معععععرد

دانسعععععت ار  یسعععععحر ویفعععععر را جعععععوان سعععععردر م یعععععده بعععععود و نمععععع ی عععععی نیعععععو ا آمعععععورد یمعععععردم مععععع

یععععه  یر ععععم سععععن یمعععع یار آن هععععا بععععر حععععه اسععععت !جوان علعععع کیععععینععععد و یععععدام  تیععععتبع کیععععیععععدام 

 برخوردار بود. یدایت،ار رطرت  اا وسالم

رایهمچععععععععون یععععععععتر رم یععععععععرده  یمععععععععیع  وانیععععععععح یوسععععععععر ردان ریععععععععتح یدر ادنععععععععا یرور

 یرا بعععععر معععععردم بسعععععته اسعععععت،جوان بعععععه خعععععود   فعععععت:امرور معععععیعععععه راه  دیعععععدرنعععععدهآ د یوانیاحیععععع

خواسععععت بدانععععد یععععه  یمعععع یعنیراسععععت  ععععو وبهتععععر اسععععت  کیععععراهععععب یععععدام  ایععععرهمععععم یععععه سععععاحر 
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نجعععععععات  ریعععععععوتح یدانار آن دو نعععععععرد خداونعععععععد محبعععععععوب تعععععععر اسعععععععت تا ار سعععععععر ر کیعععععععیعععععععدام 

!ا ر راهععععععب نععععععرد تععععععو ار سععععععاحر محبععععععوب تععععععر اسععععععت ایبردایععععععت و فت:خععععععدا ی. ن سععععععن ابععععععدی

راه عبععععععور  نیععععععدر آور تععععععا مععععععردم بتواننععععععد ار ا یرا ار  ععععععا وانیععععععح نیععععععسععععععن  ا نیععععععا  ععععععن بععععععا

ییععععععته  وانی ععععععرت یععععععرد و در ادعععععر اصععععععابت سععععععن ،ح وانیععععععینند.سععععع ن سععععععن  را بععععععه طعععععرد ح

دانعععععم یعععععه راهعععععب نعععععرد  یمععععع  رییعععععد و فعععععت:د حا یعععععد و راه بعععععر معععععردم بعععععار یعععععد.جوان خویععععع

 خداوند،ار ساحر محبوب تر است.

بععععععار و یرد.راهععععععب بععععععه او  فت: سععععععرم امععععععرور تععععععو ار  راهععععععب یمععععععاجرا را بععععععرا جععععععوان

 ،تعععععویبعععععوده ا داریعععععیعععععه بعععععر حعععععه  ا ،چعععععرایا دهیرسععععع  یعععععرر ی عععععاهیو بعععععه جا یمعععععن راضععععع  هسعععععت

 .《اوریم انیار من به م یو در آن هن ام اسم یری  یمورد امتحان وابتال  رار م

یعععععععه نوجعععععععوان  دیعععععععنیب یخواهرمسعععععععلمان!م یا و جعععععععوان مسعععععععلمان! یا بعععععععرادر مسعععععععلمان! یا

یععععه در  ییععععما هن ععععام ایععععمانععععده بععععود  ا داریععععررتععععه و برحععععه  ا تیععععمععععومن چ ونععععه بععععه دنبععععا  وا ع

   دیمان یم داریخود  ا دیبر عقا دیریسخت  رار   یها تیمو ع

یعععععه بعععععه ینعععععار  ییعععععه در رصععععع  تابسعععععتان هن عععععام نمیعععععب یرا مععععع یجعععععوان مسعععععلمان دختعععععران

 یخعععععودرا بعععععر مععععع هعععععا هعععععم حجعععععاب نم،انیعععععب یحجعععععاب مععععع یسعععععاح  ررتعععععه ودوسعععععتان خعععععود را بععععع

 دارند.

 ییعععععه بعععععا دوسعععععتان خعععععو دربعععععاره  یاسعععععت معععععن هن عععععام نیعععععا توا عیععععع： فعععععت یمععععع یجعععععوان

بعععععار و  یعععععانیم منعععععان صعععععحبت یعععععرده و محاسعععععن اسعععععالم را بعععععر ا یاسعععععالم و سععععععادت دو جهعععععان

ار انجععععام امععععر بععععه معععععرود  یو سعععع ن تععععا مععععدت رنععععدی  ییععععنم،ان هععععا مععععرا بععععه بععععاد تمسععععخر معععع یمعععع

 یو د  سععععععرد ننیعععععاسعععععالم بعععععا ان هعععععا ،دچعععععار  یدربععععععاره صعععععحبت یعععععردم  ایعععععار من عععععر  یونهععععع

 یوم. یم

بودم،اصعععععال  نیچقعععععدر متعععععد ییعععععه در نوجعععععوان دیعععععدید ییعععععا  مععععع ای： فعععععتیهعععععم م یمعععععرد

ام  دهیرسعععععع ییععععععده بودم امععععععا االن یععععععه برر سععععععال ینععععععیرهبععععععر د کیععععععبععععععه   یدوسععععععتانم تبععععععد یبععععععرا

 عععععت ،خعععععانواده و یعععععو  تمعععععام و عععععت معععععرا بعععععه اختصعععععا  داده اسعععععت ومعععععن و یمیععععع الت رنعععععد 

 را ندارم. ینیانجام امور د
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یعععععه  دیعععع ععععو  ین د،امایععععا دهییعععععن یلععععی،یععععماهم خ ییحعععععرد هععععا نینمونععععه ارععععراد وچنعععع نیععععارا

 دهد! یم ادیرا به ما  نیو دبات به د یداریان جوان چ ونه  ا

سععععخن را لععععه او  نیچععععراا دیععععدان ی. مععععیار مععععن راضعععع  تععععر هسععععت تععععو：بععععه او  فععععت راهععععب

 ی دهیعععععبعععععه عق داریععععع ا یبعععععود ،ا عععععر چعععععه رعععععرد ریعععععسعععععایت و  ویعععععه   ی فعععععت چون راهعععععب یخصععععع

 و ییایعععععیعععععه دایعععععت در ر عععععر تحعععععرا و  و یداریعععععجعععععوان ععععععالوه بعععععر دبعععععات و  ا امعععععا خعععععود بعععععود،

معععععاجرا ار ار ربعععععان مبعععععارا رسعععععو  ایعععععرم  یبعععععه ادامعععععه  حعععععا  خعععععدا بعععععود. نیعععععتعععععال  در راه د

 ：دیوسلم  و  ین هیهللا عل یصل

ال ععععععععالد بعععععععر   یمعععععععارییعععععععه یعععععععور معععععععادر راد وب دیرسععععععع یین جعععععععوان بعععععععه جعععععععاآییعععععععار 

یرد،چععععرا یعععععه  یبععععا دعععععا یععععردن معالجععععه معععع ریعععععمععععردم رق یهععععا را بععععرا یمععععاریب ریآ وسععععایسععععیی 

ار مالرمعععععان  ادیعععععاه یعععععه  ی یرحمعععععت و بریعععععت خعععععود را بعععععر او  یعععععوده بعععععود. یخداونعععععد در هعععععا

نععععععرد جععععععوان امععععععد و ار او خواسععععععت  یرراوانعععععع یایچیععععععمان خععععععود را ار دسععععععت داده بود،بععععععا هععععععدا

دهعععععم و تنهععععا خداونعععععد اسععععت یعععععه  ییععععن را یعععععفا نمعععع چیهععععع مععععن：ن  فعععععت دهعععععد جععععوا  یتععععا یععععفا

یعععععه تعععععو را  یو ار او بخعععععواه یاوریعععععب معععععانیدهعععععد  عععععن ا عععععر بعععععه خداونعععععد، ا یهم عععععان رایعععععفا مععععع

 ید آ ییفا دهد ،حتما معالجه خواه

دععععععوت  یبعععععرا یعععععه خداونعععععد بعععععه او داده بعععععود، ییعععععه چ ونعععععه جعععععوان ار ررصعععععت دیعععععین د عععععت

اورد  معععععانیا نعععععایمعععععرد ناب نآ یعععععرد. ین هعععععا اسعععععتفاده معععععخعععععدا و اصعععععال  حعععععا  ا یمعععععردم بعععععه سعععععو

  یععععععته نععععععرد  ادیععععععاه ررععععععت و در مجلعععععععن  ی.او همچععععععون رورهعععععععادیبخیعععععع وخداونععععععد اورا یععععععفا

ات را بعععععععععععه تعععععععععععو بار ردانعععععععععععد مرد  یینعععععععععععایب یاونیست. ادیعععععععععععاه بعععععععععععه او  فت:چعععععععععععه یسععععععععععع

 یار مععععععععععععععععععن  رورد ععععععععععععععععععار ریععععععععععععععععععتععععععععععععععععععو   ایعععععععععععععععععع فت: رورد ارم،هللا، ادیععععععععععععععععععاه  فت:آ

او  یمععععععععن ویععععععععما هللا است. ادیععععععععاه دسععععععععتور باردایععععععععت ویعععععععع نجه  ار، رورد ععععععععی:آر  فتیدار

 یند. انییه او را یفا داده بود ب یتا نام یس درا صادر یر

اسعععععت  دهیجعععععوان را نعععععرد  ادیعععععاه آوردنعععععد،آن حعععععایم  عععععالم بعععععه او  فت:بعععععه معععععن خبعععععر رسععععع  

 نیرا معالجعععععه یعععععرده و چنععععع ی عععععریالععععععالد د یهعععععا یمعععععارییعععععه تعععععو بعععععا سعععععحر یعععععور معععععادرراد وب

دهم،بل عععععه رقعععععط خداونعععععد اسعععععت یعععععه  یرا یعععععفا نمععععع ییسععععع چی.جعععععوان  فعععععت:من هعععععیین یمععععع وچنعععععان

 بخید. یهم ان را یفا م
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 اسعععععت! داریآ ایخعععععودیدر مقابععععع  چنعععععان  ادیعععععاه سعععععتم ر ی دهیعععععیعععععه چ ونعععععه بعععععر عق دیعععععنیبب

ویعععععع نجه یععععععردن او را صععععععادر یععععععرد و آن  ععععععدر او را یعععععع نجه یردنععععععد  یدسععععععتور رنععععععدان  ادیععععععاه

یعععععرده وبعععععه نععععرد  ادیعععععاه آوردند. ادیعععععاه بعععععه  ریرد.راهعععععب را دسععععت تععععا بعععععه نعععععام راهععععب اعتعععععراد ی

 یخععععععععععود بار رد راهععععععععععب سععععععععععربار رد. ادیععععععععععاه دسععععععععععتور داد یععععععععععه اره ا نیععععععععععاو  فععععععععععت:ار د

یعععععه هعععععر  یاو را دونصعععععد یردنعععععد طعععععور جسعععععمرا بعععععر رعععععرر سعععععر راهعععععب   ایعععععته و اورنعععععد،ارهیب

 ارتاد. یبه جانب ینصف

هللا  یصععععععل امبریععععععیععععععه چععععععرا   دیععععععندا یمعععععع اییععععععه چ ونععععععه او را ییععععععته انععععععد آ دیععععععین تصععععععور

خواهععععععد بععععععه مععععععا  یمعععععع ییررمععععععوده اسععععععت  و انیععععععمععععععا ب یداسععععععتان را بععععععرا نیععععععوسععععععلم ا هیعععععععل

اسععععععالم را در  د،اماییععععععو یییععععععته نمعععععع نیچنعععععع نیععععععوا دیرسعععععع یمرحلععععععه نمعععععع نیعععععع:یععععععما بععععععه ادیب و

 یماستکشوووووما را بوووووه خووووودا سووووووگند مووووو یتوووووالش هموووووه  ازمنووووودین اسوووووالم .دیععععع لبتعععععان ارریعععععمند بدان

را خوووووووب  تیووووووحکا ی.اکنون دنبالووووووه دیباشوووووو داریووووووخووووووود پا ینوووووویوآداب د دیوووووودهووووووم کووووووه بوووووور عقا

  دیگوش کن

 نععععععععتی ادیععععععععاه راییععععععععه اسععععععععالم آورده بودآاحضععععععععار یععععععععرده و بععععععععه او  فتنععععععععد:ار د مععععععععالرم

ار  بععععععو  آن دسععععععتور سععععععربار رد.سعععععع ن او را هععععععم بععععععا اره ار  ریععععععیععععععو او ن مانیبععععععار رد و یعععععع

 ارتاد. ییبدن  به سویه هر یدام ار دو طرد  یررر سر دو یه یردند طور

یعععععععه بعععععععا طنعععععععاب دسعععععععت  یرا در حعععععععال اورنعععععععد،جوانیدسعععععععتور داد یعععععععه جعععععععوان را هعععععععم ب  ادیعععععععاه

 بسته یده بود،حاضر یردند.  یو اها

 

 یعععععنهادیجعععععوان اسعععععت،همان   کیععععع یبعععععرا یخفعععععت بعععععار ییعععععه چعععععه صعععععحنه  دیعععععین تصعععععور

ن آ ررتنیرا بعععععععر او عرضعععععععه یردنعععععععد و او هعععععععم ار  ععععععع  یمانیو ا هعععععععار  یععععععع نیعععععععبار یعععععععت ار د

 نیخعععععععود سععععععع رد و بعععععععه او  فعععععععت:ا  عععععععانیار نرد ی عععععععی. ادیعععععععاه او را بعععععععه دسعععععععت دیامتنعععععععا  ورر

 یدی لعععععه رسععععع ییعععععه بعععععه بعععععاال یببعععععر و هن عععععام بعععععاال بعععععه رعععععالن یعععععوه بعععععرده و او را ار آن جعععععوان را

 یخعععععود بعععععار  عععععردد، ا عععععر  بعععععو  یعععععرد، او را بعععععار ردان، ولععععع نیعععععبعععععده یعععععه ار د یعععععنهادیبعععععه او  

خواسععععت  ییععععار معععع نیعععع ععععرت یععععن.  ادیععععاه بععععا ا نیی لععععه بععععه  ععععا یا ععععر  بععععو  ن ععععرد او را ار بععععاال
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خععععود  نیععععار د دیا لععععه بترسععععاند تععععا یعععع یبععععه جععععوان داده و او را بععععه بععععردن بععععاال ییععععتریررصععععت ب

 بار ردد!

هعععععر  نعععععانی! معععععرا در مقابععععع  ااییعععععوه بردنعععععد  فعععععت: خعععععدا ییعععععه جعععععوان را بعععععه بعععععاال یهن عععععام

 یه تععععو بععععر هرچععععه اراده ینععععمحار ععععت ررمععععا یعععع یخععععواه ییععععه خععععود معععع لهیطععععور و بععععا هععععر وسعععع

 .ییتوانا

معععععا  سعععععت،ین امبریعععععجعععععوان مسعععععلمان همچعععععون یماسعععععت    کیعععععرعععععرد،  نیععععع! اریععععععر دوسعععععتان

اسععععت یععععه مععععا هععععم  نیععععنععععدارد، مهععععم ا یتععععیو دانسععععتن اسععععم او اهم میدانعععع یاسععععم او را هععععم نمعععع یحتعععع

. یعععععععما هعععععععم هر عععععععاه ار میاموریعععععععو اسعععععععتقامت ب یداریعععععععو ار او درن  ا میبایععععععع داریعععععععماننعععععععد او  ا

 .دینرا بخوا میع  یدعا نیا دیدیترس یریچ

یعععععه جعععععوان دععععععا را خوانعععععد، یعععععوه بعععععه لعععععرره در آمعععععد و معععععنموران  ادیعععععاه ار یعععععوه  یو تععععع

 به سمت  صر  ادیاه حریت یرد. ییارتادند و جوان خود به تنها نیی ا

 ییعععععه مععععع ی ادیعععععاه بعععععه راه ارتعععععاد، در صعععععورت یبعععععه سعععععو یترسععععع چیجعععععوان بعععععدون هععععع چعععععرا

خواسعععععت یعععععه  یجعععععوان مععععع نیعععععاو را بعععععه  تععععع  رسعععععانده اسعععععت  ا ارانیعععععدانسعععععت  ادیعععععاه چ ونعععععه 

 د یخواست به  ادیاه ب و ییند. اما او م تیمردم را به راه راست هدا یتمام

آنععععان  یعنععععی ادیععععاه بععععه او  فععععت : همراهععععان تععععو یجععععا هسععععتند   د ینععععرد  ادیععععاه رسعععع جععععوان

ار آنععععان محار ععععت یععععه تععععو را بردنععععد تععععا تععععو را ب یععععند یجععععا هسععععتند  جععععوان  فععععت: خداونععععد مععععرا 

 یرد.

. معععععردم خواهنعععععد یدهععععع یجعععععواب مععععع تیعععععجعععععوان یعععععه چ ونعععععه بعععععا درا یبعععععر تعععععو ا نیآرعععععر

سععععری   یبل ععععه بنععععده  سععععت،ی ادیععععاه خععععدا ن نیععععیععععه  رود ععععار تععععو چععععه  ععععدر تواناسععععت و ا دیععععرهم

 دارند. ی رود ار است و آنان ار عبادت او دست بر م

ه او  فععععععت: او را بععععععا سعععععع رد و بعععععع اران یععععععار   ععععععرید ی ععععععیجععععععوان را بععععععه دسععععععت   ادیععععععاه،

 ی. هن ععععامنععععداریب ایععععخععععود بارن یععععت او را بععععه در نیععععببععععر، ا ععععر ار د ایععععبععععه وسععععط در هی ععععا کیعععع

 نعععععانی! معععععرا در مقابععععع  اایرسعععععاندند دسعععععت دععععععا بردایعععععته و  فعععععت: خعععععدا ایعععععیعععععه او را بعععععه وسعععععط در
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محار ععععت ررمععععا یععععه تععععو بععععه هرچععععه اراده  ،یواهخعععع ییععععه خععععود معععع لهیهععععر طععععور و بععععا هععععر وسعععع

 میرا  رر یدند. نانیسرنی یوا  ون ید و تمام هی. نا هان  اییتوانا ،یین

: همراهععععععان تععععععو یجععععععا هسععععععتند  و دینععععععرد  ادیععععععاه بار یععععععت و  ادیععععععاه ار او  رسعععععع جععععععوان

جعععععوان همعععععان طعععععور یعععععه  عععععبال جعععععواب داده بعععععود  فعععععت: خداونعععععد معععععرا در برابعععععر آنعععععان محارطعععععت 

 یرد

 معععععععتیدا  نخععععععع نیعععععععد  یاریعععععععاد معععععععردم و تعععععععرو یآن هن عععععععام جعععععععوان ررصعععععععت را بعععععععرا در

 !دییار مهم به د ت ن اره ین نیخال  او را در انجام ا تییمرد. صدا ت و ن

 یم ععععر آن چععععه را یععععه بععععه تععععو معععع ،یمععععرا ب یعععع یتععععوان یبععععه  ادیععععاه  فععععت: تععععو نمعععع جععععوان

معععععردم را  یرا انجععععام دهععععم  جعععععوان  فععععت: همععععه  یریععععع!  ادیعععععاه  فععععت : چععععه چیانجععععام دهعععع می ععععو

 ریعععععت کیعععععخعععععودم  ردانیعععععببنعععععد. سععععع ن ار ت یتعععععدرخ یدیعععععت جمععععع  یعععععن و معععععرا بعععععه تنعععععه  کیعععععدر 

جععععععوان، سعععععع ن بععععععه  نیععععععهللا،  رود ععععععار ا امبععععععردار و آن را در یمععععععان  ععععععرار داده و ب ععععععو: بععععععه نعععععع

 .یمرا ب ی یتوان یم ییار را انجام ده نیرا رها ین. ا ر ا ریسمت من ت

و  یداریعععععیعععععه او در  ا یدارد! بعععععه راسعععععت یبعععععا یععععع وه ی یعععععهیجعععععوان چعععععه اند نیعععععهللا، ا ایععععع

 استاد است! نید یاریبر دبات 

 یجمعععععع  یععععععرده و  سععععععر جععععععوان را بععععععر تنععععععه   یوسعععععع یتمععععععام مععععععردم را در م ععععععان  ادیععععععاه

جعععععوانآ ار  یعععععنهادیو   تین رسعععععتند.  ادیعععععاه یطبعععععه وصععععع یبسعععععت. معععععردم بعععععه جعععععوان مععععع یدرختععععع

خواسعععععععت ار  یبردایعععععععت و آن را در یمعععععععان  عععععععرار داد و چعععععععون مععععععع یریعععععععآن جعععععععوان ت ردانیعععععععت

جععععوان و سعععع ن بععععه  نیععععبلنععععد  فععععت: بععععه نععععام  رود ععععار ا یا صععععداینععععد، بعععع دایععععدسععععت جععععوان نجععععات  

 یچیععععم و  ععععو   سععععر اصععععابت یععععرد و او را ار  ععععا انیععععبععععه م ریععععرا رهععععا یععععرد. ت ریععععسععععمت او ت

 درآورد.

بعععععععه  رود عععععععار آن  م،یعععععععاورد معععععععانیبعععععععه  رود عععععععار آن جعععععععوان ا»برآوردنعععععععد:  ادیعععععععرر معععععععردم

 .«دندآور مانیمردم به خداوند برر  ا یو تمام میاورد مانیجوان ا

دایععععت، چ ونععععه موضععععو  را بععععه سععععود  یر ععععم سععععن یمعععع ییععععه آن نوجععععوان علعععع دیععععنیب یمعععع

 نمود. یداریخود  ا نیو ار ار خود تمام یرد و چ ونه بر د دیعقا
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 یر عععععر  یعععععرر  عععععاهیهمچععععون یعععععار آن جعععععوان مععععع من و جا ی: یعععععارمی عععععو یبعععععه یعععععما مععععع مععععن

چعععععرا  م،یعععععو بعععععه دسعععععت آور انجعععععام داده میتعععععوان یو ...آ نمععععع یرنعععععد  طییعععععرا نیعععععاو را، معععععا ی در ا

اسععععت یععععه  نیععععمععععا رقععععط ا ی فععععهیو  یولعععع میینعععع یمعععع یبععععا آرامعععع  رنععععد  نمانییععععه مععععا در سععععررم

مبععععععادرت  ،یالهععععع نیعععععد نیعععععدسعععععتورات ا جعععععاماسعععععالم و دععععععوت معععععردم بعععععه ان یاریعععععبعععععه  وسعععععتهی 

 .میورر

آن هعععععا  یمسعععععلمان هسعععععتند، امعععععا بعععععر د  هعععععا یخداونعععععد یعععععه معععععردم اطعععععراد معععععا هم ععععع یععععع ر

آن  بارهععععععا  ععععععوهر بععععععا ارر   ریعععععع ععععععرار  ررتععععععه یععععععه ر ی رسععععععت ایععععععدن و جهالععععععت بععععععار  یانععععععدی

 بعععععععار را ینعععععععار رده و بعععععععرر آن  عععععععوهر  عععععععران بهعععععععا را  دیعععععععوجعععععععود دارد  معععععععا با ی لبععععععع معععععععانیا

 .میآی ار سار

  مووووون در دیوووووبرسووووود کوووووه هووووورکس بوووووه خوووووود بگو موووووانیاز ا یبوووووه سوووووطح دیوووووموووووا با ی جامعوووووه

 دست بردارم. دیباام ن ینید فیمقابل خداوند مسؤولم و هرگز از انجام وظا

یعععععه خعععععود را  ارعععععتیآن جعععععوان مععععع من دو بعععععار ررصعععععت  دی! هعععععم چنعععععان یعععععه دانسعععععترانیععععععر

مهععععععم تععععععر ار حفعععععع  جععععععان بععععععود، او   یبععععععرا یار مععععععر  برهانععععععد، امععععععا هععععععدد و آرمععععععان اعتقععععععاد

خداونعععععد نمعععععود  چعععععرا یعععععه بعععععا معععععر  او  نیعععععخعععععود و  سعععععتر  د ی دهیععععععق یخعععععود را رعععععدا یرنعععععد 

 اوند میرد یدند!خد نیار مردم به د یادیر یعده 

 هللا عنهم یاصحاب رض یداریپا

بعععععن  بیعععععوسعععععلم را بعععععه نعععععام گگ خب هیعععععهللا عل یرسعععععو  خعععععدا صعععععل ارانیعععععار  ی عععععی یداریععععع ا

وسعععععلم او را بعععععه  هیعععععهللا عل یاسعععععالم صعععععل امبریععععع.  دیهللا عنعععععه ن عععععاره  عععععر بایععععع ی   رضععععع یععععععد

 ی عععععععن ار آن یعععععععه آنعععععععان بعععععععرا -یعععععععارر  یدععععععععوت  عععععععوم یار اصعععععععحاب بعععععععرا یهمعععععععراه ععععععععده ا

ن آن هعععععا روانعععععه ررمعععععود  امعععععا آن یعععععارران یبعععععه سعععععررم -مسعععععلمانان امعععععان نامعععععه ررسعععععتاده بودنعععععد 

بعععععه م عععععه  ریرا بعععععه یعععععهادت رسعععععانده و او را بعععععه عنعععععوان اسععععع بیعععععهمراهعععععان خب یعععععه،ی  انعععععتیخ

 《بعععععدر》در  بیعععععیعععععه خب یرروختنعععععد تعععععا آنعععععان در مقابععععع  یسعععععان  یبردنعععععد و بعععععه میعععععریان  عععععر

 - میهللا عنععععععه را بععععععه تنععععععع یرضعععععع بیععععععبرسععععععانند. خب بععععععه هالیععععععت رسععععععانده بععععععود، او را بععععععه  تعععععع 

 یبردنععععد و بععععر تنععععه  -بندنععععد یعمععععره احععععرام معععع ییععععه امععععروره اهعععع  م ععععه ار آن جععععا بععععرا ییجععععا

 ییععععععه در آن رمععععععان سععععععر دسععععععته  -انیبسععععععتند تععععععا بععععععه  تعععععع  برسععععععانند. ابوسععععععف ییدرخععععععت خرمععععععا
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 -نندنرسعععععا بیآسععععع بیعععععخب یمعععععردم دسعععععتور داد یعععععه بعععععه ییعععععتن اه هعععععا یبعععععه همعععععه  -میعععععریان بعععععود

جععععععان خععععععود را ار دسععععععت دهععععععد، بل ععععععه بععععععه  دیععععععه رو دیععععععار بععععععدن او را نرن یی سععععععمت هععععععا یعنععععععی

 درآورند. یاو را ار  ا تی، تا با رجر و ا -او برنند یدست و  ا

 نی عععععععاه در چنععععععع چییعععععععما هععععععع ایعععععععاسعععععععت! آ ید  خرایععععععع یچعععععععه صعععععععحنه  د،یعععععععین تصعععععععور

 د یسععععتیاسععععت ن  ررععععت !  ععععن چععععرا حاضععععر بععععه انجععععام آن چععععه یععععه سععععه  دیعععع ععععرار خواه یتیمععععو ع

خعععععود دابعععععت  عععععدم  دیعععععبعععععر عقا داریعععععهللا عنعععععه مردانعععععه و  ا یرضععععع بیعععععیعععععما را بعععععه خعععععدا چعععععون خب

 .دیعرضه ین  رانید رخودآ ب  یو اسالم را با جان و د  یبا یردار صح دیبای

در آن جعععععا حضعععععور  یاری: یعععععارران بسعععععدیعععععمعععععاجرا  عععععو  رعععععرا ده ید عععععت بعععععه دنبالعععععه  بعععععا

 یوارد مععععع بیعععععخب یانعععععدام هعععععا ریا در دسعععععت،  عععععا و سعععععار یریعععععت ایععععع رهیعععععدایعععععتند و  هعععععر یعععععدام ن

یععععععد.او  ینمعععععع دهیار او یععععععن یینالععععععه وصععععععدا چیبععععععود وهعععععع  ررتععععععه سععععععر  را بععععععاال بیععععععیععععععرد  خب

 خود دابت  دم بود. نیود دهیاستوار بر عق یهمچون یوه

 ونععععععععه اسععععععععت.لن  ععععععععاه یععععععععه  نیخععععععععدا،ا نیععععععععدر راه د یداریععععععععجععععععععوان مسععععععععلمان  ا ی!ایآر

 یتعععععوجه چیباطععععع  او را ار راه بعععععه در یند،بعععععه او هععععع یهعععععا  ایعععععخ یخواهعععععد بعععععا القعععععا یمععععع طانییععععع

 دیعععععین یعععععور ویعععععور را با تیعععععاو تقو یهعععععا سعععععهیخعععععود را در مقابلعععععه بعععععا دس ی هیعععععن عععععن و روح

بععععععه  دنیتععععععو را ار رسعععععع طانییععععععه یعععععع یو اجععععععاره نععععععده یینعععععع تیععععععهمععععععواره در وجععععععود خععععععود تقو

 اهدارت منصرد یند.

 یعععععتری عنعععععه هعععععر چعععععه بهللا یرضععععع بیعععععحضعععععرت خب یتعععععا بعععععا دنبعععععا  یعععععردن معععععاجرا دییعععععایب

صععععععععععادر  بیععععععععععدسععععععععععتور اتمععععععععععام یععععععععععار خب ن ععععععععععهی: ب  ار امیبایعععععععععع وه او را بیناسعععععععععع د اهیععععععععععد

 یرا بععععععععه  رورد ععععععععارت سععععععععو ند معععععععع ب،تویعععععععخب یاو ررععععععععت و فععععععععت:ا کیععععععععنرد انییود،ابوسعععععععف

ان خععععععانواده ات بععععععه یععععععاو بععععععود و تععععععو در م ییععععععه اینععععععون محمععععععد بععععععه جععععععا یدوسععععععت دار ایععععععدهم،آ

  یمیوو  بود  یل ت وتفر

هللا عنععععععه در جععععععواب  فت:بععععععه خععععععدا سععععععو ند،نه هر ر دوسععععععت نععععععدارم یععععععه  یضععععععر بیععععععخب

 یدر بعععععدن رسعععععو  خعععععدا صعععععل یخعععععار ییعععععنم ولععععع یخعععععانواده ام بعععععه سعععععالمت رنعععععد  انیعععععمعععععن در م

 من باید ! یدارم یه او به جا یوسلم ررو رود. ن چ ونه دوست م هیهللا عل
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 چییعععععد و فعععععت:ه مانیبعععععه یعععععدت منفعععععع   یعععععت و ارسعععععخن خعععععود سعععععخت  یععععع انیسعععععف ابعععععو

یععععععه اصععععععحاب محمععععععد او را را دوسععععععت بععععععدارد آن  ونععععععه   ععععععرید یام یععععععه یسعععععع دهیععععععیععععععن را ند

 دوست دارند!

 یرضععععع بیعععععهمچعععععون خب ای!آد یعععععخعععععود را آن  عععععدر دوسعععععت دار امبریعععععیعععععما   اید،آیعععععین ن عععععاه

وسعععععععلم ابعععععععرار نمعععععععوده  هیعععععععهللا عل یهللا عنعععععععه محبعععععععت خعععععععود را نسعععععععبت بعععععععه رسعععععععو  خعععععععدا صعععععععل

 داده است! یآن  واه تیبوده استآ به حقان نیییه در آن هن ام دیمن د انیوابوسف

 یدرخواسعععععععععت ایععععععععع آیخواه یمععععععععع یریععععععععع بععععععععع  ار معععععععععر  چ ای:آدیار او  رسععععععععع انیابوسعععععععععف

 انیخععععععععواهم دو ریعععععععععت نمععععععععار بخوانم.ابوسععععععععف ی،میهللا عنععععععععه  فععععععععت:آر یرضعععععععع بیعععععععع خبیدار

 .می  ار یخواندن دو ریعت نمار آراد م ی فت: بو  است،تو را برا

خوانعععععدن دو ریععععععت نمعععععار  ی عععععویبعععععود یعععععه سعععععنت ن ییسععععع نیاولععععع بیعععععخب بیعععععترت نیعععععا وبعععععه

 یرد. ی  ار هیرا  ب  ار مر   ا

رسعععععاند و سععععع ن  فت:بعععععه خعععععدا  انیعععععهللا عنعععععه بعععععه سعععععرعت نمعععععار را بعععععه  ا یرضععععع بیعععععخب

 یونمععععععار را طععععععوالن دهیار مععععععر  ترسعععععع بی:خبنععععععدینبععععععود یععععععه ب و نیععععععسععععععو ند،ا ر بععععععه خععععععاطر ا

لح عععععات عمعععععر خعععععود یآن  نی.در آخعععععردادم یادامعععععه مععععع یادیعععععر یعععععرده آن دو ریععععععت را تعععععا معععععدت

او در برابعععععر  یوتعععععوان روحععععع یداریعععععار  ا یسعععععروده یعععععه حعععععای ییبعععععایر اریبسععععع اتیمعععععرد خعععععداآاب

 مر  است:

 

 َو لَْسووووووووووووووُت َُبَوووووووووووووواِلد َُْقتَووووووووووووووُل ُمْسووووووووووووووِلما  

لَووووووووووِه َو  ِْن یََشوووووووووواءَ   َو ذلووووووووووک فِوووووووووود َذاِت اِْلِ

 

ِ َمْصووووووووَرِعد   َعلَوووووووود ََْي َجْنووووووووب  کووووووووان فِوووووووود للاِّ

ع  یبووووووووووارک فِوووووووووود ََْوَصوووووووووو اِل ِشووووووووووْلو  ُمَمووووووووووزِّ
1 

 

 

                                                                 
بععععععه یععععععدام  مییععععععه در راه خععععععدا  هلععععععو سععععععتیمهععععععم ن میبععععععرا  ریمععععععرا بهععععععد ت  برسععععععانند،د یآن  ععععععاه یععععععه در حععععععا  مسععععععلمان و》 1

 ععععاره  ییععععه ا ععععر بخواهععععد انععععدام هععععا بلععععهآو بععععه دسععععت  ععععدرت خداونععععد اسععععت  ریععععدر جهععععت   ایععععطععععرد بایععععدیرو بععععه  بلععععه بایععععم 

 .《ساردآ یمرا مبارا  رداندیو دوباره سالم م ی اره یده 
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 یتععععععععیچ ونعععععععه مععععععععردن اصععععععععال اهم  رید دیععععععععریاسععععععععت یعععععععه مسععععععععلمان بم نیععععععععا ،مهعععععععمیآر

توانعععععد جسعععععم  عععععاره  عععععاره  یعععععته را  ی.خداونعععععد خعععععود معععععدیریخعععععدا بم نیعععععنعععععدارد،مادام یعععععه در راه د

ار تععععععععو  ب،خداونععععععععدیخب یمبععععععععارا  ردانععععععععد و آن را بعتععععععععر ار رور اولعععععععع  دوبععععععععاره بسععععععععارد.ا

 یخععععععود جععععععا یواسعععععععه  رحمععععععتو رو   ععععععاا تععععععو را در جععععععوار  بععععععاد وجسععععععم مبععععععارا یراضعععععع

 هیععععععهللا عل یو آن  ععععععدر رسععععععو  خععععععدا صععععععل ینمععععععود یداریععععععخععععععدا  ا نیععععععدهد،یععععععه چ ونععععععه در راه د

 !یوسلم را دوست دایت

حعععععه آنعععععان یعععععه او را بعععععه تعععععاحه چنعععععان  ن،دریدلنیععععع اتیعععععاب نیعععععبععععععد ار سعععععرودن ا بیعععععوخب

!آنان را  راینععععععده ایخععععععدا بععععععار》:بععععععه لععععععرره ارتععععععاد یععععععانییععععععرد یععععععه د  ها ییمدلععععععه یردنععععععد،دعا

 ییدامیعععععععان را رنعععععععده بعععععععا  چیدر آور و هععععععع ی عععععععردان وتعععععععک تعععععععک آن هعععععععا را جدا انعععععععه ار معععععععا

ار نععععععده و  نییععععععه خععععععود را بععععععر رمعععععع دندیاو ترسعععععع یار دعععععععا یبععععععه حععععععد میععععععریان  1.《م عععععع ار

 ن  ارد! یریخود را  ررتند تا آن دعا را نینوند و در آنان تاد ی و  ها

 د،یععععععععهیلععععععععرران و ترسععععععععان میععععععععریان را ن ععععععععاره ین یو د  هععععععععا دیسععععععععخ یهععععععععا عقعععععععع 

خعععععود را بعععععا دسعععععت  ررتعععععه  ینهعععععاده و  عععععو  هعععععا نیخعععععود رایار ترنآبعععععر رمععععع یچ ونعععععه سعععععرها

 مععععععانیار ا یو  ره ا سععععععتادهیخععععععود ا یسععععععراررار و سععععععربلند بععععععر  اهععععععا بیععععععیععععععه خب یانععععععد در حععععععال

 ا  یاسته نیده است! یداریو ا

در راه مووووووووون و شوووووووووما  یووووووووویوچنوووووووووان امتحوووووووووان وابتال ی!چنوووووووووان سوووووووووختزیبووووووووورادر عز یا

 نیووووووا م،وآنیکنوووووو تیوووووومسوووووواله مهووووووم را تثب کیووووووخووووووود  یبوووووور ماسووووووت کووووووه در دل هووووووا سووووووت،اماین

بوووووه  یارزشووووومند اسوووووت و بوووووا توووووالش و مجاهووووودت چنوووووان مردانووووو اریبسووووو اریاسوووووت کوووووه اسوووووالم بسووووو

 غیووووووو مووووووال در انماسووووووت کووووووه در راه آن از بووووووذل جوووووو ی فووووووهیاسووووووت،پس وظ دهیدسووووووت مووووووا رسوووووو

 .میراهم به آن فرا خوان گرانیه و دبود داریپا دمانیعقا مکبرینکن

 

                                                                 
 .21۶/۵ریدر یتاب المعجم ال ب یطبران338/1یار ابوداودالطبالس تیروا 1
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 رزنیش کی یداریپا

مومنعععععععععه اسعععععععععت یعععععععععه مسعععععععععند  یخعععععععععدا،رن نیعععععععععدر راه د یداریعععععععععار  ا  عععععععععرید ی نمونعععععععععه

آورده و رسععععععالت  مععععععانیدختععععععر ررعععععععون را برعهععععععده دایععععععته اسععععععت.او بععععععه خداونععععععد ا ییعععععع ریآرا

نعععععدا یعععععه ررععععععون  ی!رمعععععان ینمعععععوده بعععععود آن هعععععم در چعععععه رمان هیالسعععععالم را تصعععععد هیععععععل یموسععععع

چهعععععار رررنعععععد   یرنعععععد  نیانتععععع یداد:معععععن  رورد عععععار بعععععرر  یعععععما هسعععععتم.آن رن بعععععرا یسعععععر مععععع

خعععععود را بعععععر  معععععانیا نیدختعععععر ررععععععون را  بعععععو  ینعععععد بنابرا ییععععع ریمجبعععععور بعععععود یعععععه یعععععو  آرا

 ریرسععععععو  یرد،نععععععا ر یدر  لععععععب آدمعععععع مععععععانییععععععه ا یدایععععععت اما هن ععععععام یمعععععع دهی ویعععععع انیععععععررعون

 یود. یبر ادر آن در اعضاء و جوار   اهر م

سعععععععر دختعععععععر ررععععععععون بود،یعععععععانه ار دسعععععععت   یرور میعععععععوو  یعععععععانه یعععععععردن موهعععععععا کیععععععع

 بردایت. نیرا ار رم آن《هللا بسم》ارتاد و با  یر 

 یررامعععععععو  مععععععع را《هللا بسعععععععم》یفعععععععتن معععععععانی عععععععدر معععععععا در یعععععععرو  یارها ران،چعععععععهیعر  

:چرا می رسعععع یو بعععععد هععععم معععع میدهعععع ییععععار بریععععت را در امععععور خععععود ار دسععععت معععع نیععععوبععععا ا میینعععع

  ونه ید ! نییار ا نیآخر ا

یرد،دختععععععععر  یرا بععععععععر ربععععععععان جععععععععار بععععععععهیط یآن یلمععععععععه  یعععععععع رییععععععععه رن آرا یهن ععععععععام

هللا، رورد ععععععععار مععععععععن  ر،بل ععععععععهی:من ورت  ععععععععدرم اسععععععععت آن رن جععععععععواب داد:خدیررعععععععععون  رسعععععععع

 یمسععععععععععاله آ ععععععععععاه معععععععععع نیععععععععععویععععععععععما و  رورد ععععععععععار  ععععععععععدرتان اسععععععععععت!دختر  فت: ععععععععععدرم را ار ا

   رورو ار من ویما و  درتان است.مجددا  فت: رقط هللا یداریبا  ا ی ریینم.آرا

ررععععععععون اسعععععععت،همچون یعععععععوه  ییعععععععه یعععععععو  او یعععععععار در خانعععععععه  یهللا!رن سعععععععاده ا سعععععععبحان

 خود دابت  دم است! ینید دیدر عقا

او بععععععار و  یرا نععععععرد  ععععععدر خععععععود بععععععرده و مععععععاجرا را بععععععرا یعععععع ریررعععععععون رن آرا دختععععععر

 ، رورد عععععععاریآر:  فتیدار یار معععععععن  رورد عععععععار ریعععععععتعععععععو   ایعععععععرن،آ ی:ادییرد.ررععععععععون  رسععععععع

 من و یما رقط هللا است!

ا  بار ردانععععععد یععععععرو  یععععععرد بععععععه  ععععععرن  دهیععععععیععععععه آن رن را ار عق نیععععععا یبععععععرا ررعععععععون

خعععععوار  ریار آن هعععععا یععععع ی عععععی:بلعععععه، چهعععععار بچعععععه دارم و  فتیتعععععو بچعععععه هعععععم دار ایعععععوجعععععو و فت:آ
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یعععععععه رررنعععععععدان او را آوردنعععععععد  یو تععععععع ور داد رررنعععععععدان او را حاضعععععععر یننعععععععد.اسعععععععت.ررعون دسعععععععت

مجععععععععددا  فت: رورد ععععععععار   رنیدار یار مععععععععن  رورد ععععععععار ریعععععععع  ای:آدیررعععععععععون  رسععععععععدوبععععععععاره 

و آن را  ععععععر ار  دیععععععاوریرا ب یتععععععو خععععععال ی فت: ععععععاو مسعععععع ررعععععععون مععععععن ویععععععما رقععععععط هللا اسععععععت.

ار معععععععععععن  ریععععععععععع  ای:آدی.ررعون  سعععععععععععر او  رن را  ررعععععععععععت و ار معععععععععععادر  رسعععععععععععدیعععععععععععآتععععععععععع  ین

 رععععععععون بعععععععا  سعععععععاوتهمعععععععان جعععععععواب را ت عععععععرار یرد.ر یداریعععععععو رن بعععععععا  ا  یدار ی رورد عععععععار

 سععععععرا و سععععععوختن او در آتعععععع  بععععععه  ینالععععععه ی سععععععرا را بععععععه داخعععععع  آتعععععع  انداخت صععععععدا تمععععععام

مععععع من همعععععان  ررنیسعععععوا  خعععععود را ت عععععرار یعععععرد و یععععع  عععععری.  ررععععععون بعععععار ددیرسعععععی عععععو ، مععععع

 نی سعععععععر را در آتععععععع  انعععععععداخت و سععععععع ن سعععععععوم نیجعععععععواب را بعععععععر ربعععععععان آورد.  ررععععععععون دومععععععع

سععععععورانده بودنععععععد،بر  تعععععع را در آ  یه هععععععایععععععه ج ععععععر  ویعععععع نیععععععر ععععععم ا یعلعععععع ررنیرررند یعععععع

 خود دابت  دم بود. یدهیعق

 ی! یععععع ر خعععععدا یعععععه رررنعععععدان معععععا سعععععالم هسعععععتند و بعععععا خویعععععدیعععععرا ن عععععاره ین یداریععععع! اایخدا

خعععععدا  نیعععععیعععععه در مقابععععع  د میاحسعععععان را دایعععععته بایععععع نیعععععحعععععدا   ا دیعععععم،بایینیمععععع یو خعععععرم رنعععععد 

 یاریعععععو دبعععععات  عععععدم در  یداریععععع اچعععععه یعععععه ار معععععن و یعععععما خواسعععععته یعععععده،رقط  م آنیمسععععع و  هسعععععت

 .میتا دابت  دم بای دییایخداوند است  ن ب نیبه د دنیرسان

عبععععععععععرت آمععععععععععورآآن رن موحععععععععععد   نیناراحععععععععععت یننععععععععععدهیل یمععععععععععاجرا یدنبالععععععععععه اینععععععععععون

دوسععععععت  یلععععععییععععععه مععععععادر او را خ یخواررییعععععع د رررندیرررانععععععد رسعععععع نیچهععععععارم د نوبتیرابیععععععنو

 ا ی لبععععععععع معععععععععانیمعععععععععادر را ار اطفعععععععع   نیعععععععععا یبععععععععه واسعععععععععطه خواسعععععععععتیدایععععععععت.ررعون مععععععععع

بعععععه  -ج عععععر خعععععود را ار دسعععععت داده بعععععود ی بععععع  سعععععه  عععععاره ییعععععه لح عععععات-بار ردانعععععد  لب معععععادر 

 امبریاسععععععععت.  خواررییعععععععع  یارد:نععععععععه،او بچععععععععه ادیععععععععیععععععععرد و رر دنیععععععععیععععععععدت یععععععععرو  بععععععععه ت 

آدر السععععععععالمهییعلیسیخععععععععوار همچععععععععون ع رییعععععععع یبچععععععععه نیآ ررمععععععععود:اوسععععععععلمهیعلهللایایرمیصععععععععل

 ععععدم بععععا  یععععه تععععو بععععر حععععه و دابت داریععععمادر! ا ین آمععععد و بععععه مععععادر   فععععت:ا هععععواره، بععععه سععععخ

بردایعععععته و بعععععه درون آتععععع  انداختنعععععد و سععععع ن ررععععععون دوبعععععاره بعععععه  رابچعععععه  انیععععع! ررعونیهسعععععت

مععععععن  یهمععععععان جععععععواب رادادیخععععععدا  ععععععریبععععععار د  اویدار یمععععععن  رورد ععععععار راریعععععع  ایععععععرن  فت:آ

او را بعععععه همعععععان تنعععععور یعععععه رررنعععععدان  بعععععار ررععععععون دسعععععتور داد تعععععا  نیو یعععععما رقعععععط هللا اسعععععتآ.ا

آن رن بعععععععه  تیعععععععیعععععععد،اما ح ا اجعععععععراآن ررمعععععععان سعععععععتم رانه  ندارنعععععععد یرا در آن انداختعععععععه بودنعععععععد ب

 آن جا ختم نید.
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یععععععععه  یررمععععععععوده اسععععععععت:هن ام یحیصععععععععح  یآدر حععععععععدسععععععععلموهیعلهللایایرمیصععععععععل امبریعععععععع 

 ی:اها ررتم،بعععععععععه او  فعععععععععتمالسعععععععععالمآدر سعععععععععفر مععععععععععراد بعععععععععه آسعععععععععمان هیعععععععععیعل یهمعععععععععراه جبر 

  فععععععت  یسععععععت جبر یها را  ععععععر یععععععرده است،چ ععععععاا و معطععععععر یععععععه آسععععععمان یحععععععهیرا نی!ا یععععععجبر 

 السععععععععالمهیعل  یعععععععع جبر «ریععععععععخ»داد: بجععععععععوا  سععععععععلموهیعلهللایصععععععععلامبری   ییناسععععععععیآن را نمعععععععع

 1«.دختر ررعون و رررندان اوست ی رییعطر وجود رنآآرایحهی فت:آن را

ها را آن رن و رررنععععععععدان  آسععععععععمان معطععععععععر رو  یحععععععععهی! ععععععععن ار هععععععععراران سععععععععا  رایآر

 دربر  ررته است.

 فیععععععبععععععا تبل وسععععععتهی ععععععدم بععععععا  و  خععععععود دابت نیبععععععرادریو خععععععواهرآ مسععععععلمان!درد یا  ععععععن

 نییععععععاء هللا بععععععه چنععععععاسععععععالم بیععععععتاب، تععععععا ان یاریععععععیبععععععا عمعععععع  صععععععال  نععععععه رقععععععط  فتارآبععععععه نید

 (.نی)آم.یابیدست  ی اهیجا

آدرباره سعععععلموهیعلهللا ییصعععععل امبری  عععععرآن یعععععدام اسعععععت  هیعععععآ نیدترییعععععه یعععععد دیعععععدانیمععععع ایعععععآ

ععععع»ررمعععععوده اسعععععت: هیعععععآن آ در  هیعععععو آن آ  ۲«.یعععععرده اسعععععت ریعععععسعععععوره هعععععود معععععرا  «»هعععععود یب ت نی  ی 

 :دیررمایهود است یه م یسوره مباریه

اَب َمعَ َ » ا اُِمرَت َوَمْن تَٰ  ٣«.فَاْستَِقم َکمَٰ

 یبعععععه سعععععو یهعععععرین یعععععه بعععععا تعععععو رو ریعععععین،ون یداریععععع ا یاارتعععععهییعععععه دسعععععتور  همچنعععععان»

 «.خداوند آورده است

وجوووووود  یتوووووو گوشوووووت و خوووووون توووووو و تموووووام نیوووووکووووون! د یداریووووو!توووووا هنگوووووام مووووورگ پایآر

 توستکپس بر آن ثابت قدم باش. 

و  ریعععع ععععن تععععا هن ععععام مععععر  بععععر اسععععالم عر م،یارمنععععدیاسععععت یععععه مععععا بععععه آن ن یریععععچ نیععععا و

و  انیعععععاد ریاسعععععالم بعععععر سعععععا یو دععععععوت بعععععه آن دابعععععت  عععععدم بعععععوده و در راه تفعععععور و برتعععععر فیعععععتبل

                                                                 
 .۴030ار:سنن ابن ماجه: تیح ا تیروا 1
 3297یترم  2
 112هود: 3
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 یمعععععا راضععععع م اریینعععععییعععععه خداونعععععد را مال عععععات مععععع یآن تعععععال  و مجاهعععععدت ین تعععععا و تععععع یروریععععع 

 .میبهیت بباب یهارا در با  یابد  یباید و سعادت و آسا

 نیععععععو اسععععععتقامت بععععععر د یداریععععععالها!مععععععا را ار واردععععععان بهیععععععت خععععععود  ععععععرار داده و  ا بععععععار

 یرد. میه تو را مال ات خواهی یررماتا رور یاسالم و تمسک به آن را به ما ارران

 تیععععععتدب اتیخععععععود و بععععععر بنععععععد  نیمععععععارا بععععععرد یدهنععععععده دلهععععععا! دلهععععععا رییععععععخداونععععععد تو یا

 ررما.

برر عععععععععوارت  امبریعععععععععمعععععععععارا بعععععععععر محبعععععععععت خعععععععععود و   یمهربانان!دلهعععععععععا نیترمهربعععععععععان یا

 .نیاللهم آمررما. یخود رابه ما ارران نیعم  در راه د هیاستواربدار و تور

****** 
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 قدم باشیم؟ چگونه ثابت
 

 ریعععععععو ن ینعععععععیبعععععععر هعععععععدد، طاععععععععت و عبعععععععادت خداونعععععععد و اصعععععععو  د یداریععععععع ا یدربعععععععاره

 تععععععوانییععععععه چ ونععععععه معععععع دیب رسعععععع دی. یععععععامیها سععععععخن  فتععععععدر مقابعععععع   ناهععععععان و رتنععععععه یداریعععععع ا

 ی. امیابیعععععو عوامععععع  مععععع در بعععععر آن را در یداریععععع ا یخطعععععوط عملععععع میخعععععواهی عععععدم بعععععود  ومعععععدابت

صعععععععبر ین  بععععععع  ار یععععععععرو   ی،یمیهسعععععععت ید ر عععععععونو  رییعععععععیعععععععه میعععععععتار تو ریعععععععبعععععععرادر عر

در  میدهععععععییععععععرده است،یععععععر  معععععع انیعععععععععععععدم دبععععععات ب یرا یععععععه  ععععععرآن دربععععععاره یریمطلب،تصععععععو

 نیعععععد ریار مسععععع یریععععع عععععروه ید یعععععوندییعععععه باعععععع  مععععع یطیعوامععععع  و یعععععرا نیتعععععرمهم  یعععععتمد نیعععععا

 یده است. انی دم اندا است بیه چرا همواره تعداد ارراد دابت نیمنحرد  ردند و ا

 نیقیبدون  بادتع

یخعععععدا  عععععام برمععععع یآورده و بعععععا یعععععور و یعععععور رعععععراوان بعععععه سعععععو یرو نیعععععبعععععه د یجعععععوان

اسععععععت.  دهیاورا معنععععععا بخیعععععع یبععععععوده و رنععععععد  بععععععایر اریبسعععععع ینععععععدارییععععععه د ابععععععدی یدرمعععععع دارد،او

ار  یاریدر بسععععع توانعععععدیمععععع ایعععععداده و  رییعععععرا تو یادیعععععرعععععراوان اومم عععععن اسعععععت  عععععروه ر اریایعععععت

 یمسععععععا ل ایععععععیععععععده  جععععععادیا ییهععععععالور   یراه بععععععرا ید،اما در ابتععععععداب عععععع ار ریارععععععراد جامعععععععه تععععععند

در  نیمتعععععد یصعععععورت یعععععه یخصععععع نی ردد،بعععععدیمععععع نیعععععیعععععه موجعععععب دور یعععععدن ار د دهعععععدیر  مععععع

 نییعععععما خعععععود چنععععع ایهسعععععتند !آ نعععععدارید هانی:ادیععععع ویو او بعععععه خعععععود مععععع ییحعععععه او مرت عععععب خطعععععا

 .میادهیینعبارت را رراوان  نییما  تنسد ا د بایادهیرا نین یعبارات

 نیبایعععععند،با چنععععع دهیعععععرا در مسعععععجد درد د یعععععبهعععععا و جد عععععران  یهعععععامم عععععن اسعععععت یف  ایععععع

بعععععععا  ینینیعععععععو هم نعععععععدارانی:تعام  بعععععععا ددیععععععع وییعععععععده و مععععععع یرعععععععرار نیعععععععیعععععععخ  ار د یحریتععععععع

یمععععع ییعععععه یسععععع دیبایععععع دهییعععععما یعععععن دییعععععا ایسعععععت،ین یعععععردمیچنعععععان یعععععه  معععععان معععععمسعععععلمانان آن

بعععععودم،  نیهعععععم نیععععع ییعععععرد معععععدت یمععععع ینعععععدارید یادععععععا یعععععه نیبعععععه  عععععاهر متعععععد ی:با یخصعععععدیععععع و

ندایعععععععتر و ار آن رمعععععععان تعععععععاینون  یرر ععععععع چیهععععععع نیعععععععررتعععععععار و سعععععععلوا او بعععععععا ارعععععععراد دور ار د

 ندارم. ینداریو د نیبه د یعال ه ا  رید
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بوووووه  نیووووود ریگووووواه از حرکوووووت در مسووووو چیهووووو! ریعععععارعععععراد  فعععععت: دوسعععععت عر نیعععععبعععععه ا دیعععععبا

 کیووووورفتوووووار  ـایووووواه موووووده; چووووورا کوووووه آر دیوووووخووووواطر رفتوووووار افوووووراد، منصووووورف مشوووووو و در خوووووود ترد

 قیحقوووووا یمووووونعکس کننوووووده  نووووودار،یکوچوووووک از افوووووراد بوووووه ظووووواهر د یمجموعوووووه  کیووووو ایووووونفوووووـر 

 بزرگ است؟! نید نیا

هللا عنعععععه ررمععععع وده  یطالعععععب رضععععع یبعععععن ابععععع یر حضعععععرت علعععععسعععععتین نیهر عععععر چنععععع ر،یعععععخ

 یعنعععععی «.نوووووه حوووووق را بووووور اسووووواس رفتوووووار افوووووراد د،یحوووووق بسووووونج اریوووووموووووـردم را بوووووه مع» اسعععععت:

اسعععععت  نیعععععد نیعععععو ا د،یبسعععععنج نیعععععاخعععععالر و عمل عععععرد ایعععععخا  را بعععععر اسعععععان حعععععه و د دیعععععبایعععععما 

 سارد. یرا ار بد جدا م کییرده و ن دیرا تعر انییه تصررات و اعما  آدم

 یدسععععتور عمعععع  معععع نیععععمععععردم بععععر خععععالد ا یععععتریب میبععععا یمععععا  تنسععععد چنععععان یععععه  فتعععع امععععا

تعععععععاده انععععععع د، معععععععورد خطعععععععاب را یعععععععه ار راه دبعععععععات دور ار ییسعععععععان ییننعععععععد. خداونعععععععدمتعا  تمعععععععام

 سارد: ی رار داده و آنان را ار عمل رد ایتباهیان آ اه م

اْطَموووووأََن بِوووووِه َو  ِْن ََصوووووابَتهُ  رُ یوووووَحووووورف  فَوووووِ ن ََصوووووابَهُ خَ  یهللاَ َعلووووو عبُووووودُ یَ َوِموووووَن النووووواِس َمووووون »

  1.«نُ یبَواالِخَرلَ ذِلَک ُهَو الُخْسراُن المُ  ایَوجِهِه َخِسَر الُدن یفِتنَةٌ اْنقَلََب َعل

بعععععه  یریععععع رسعععععتد،  عععععن ا عععععر خ یمععععع یهسعععععت یعععععه خداونعععععد را بعععععا دودلععععع ییو ار معععععردم یسععععع

آ ییسععععع نییعععععودیچن  عععععردانیبعععععه او رسعععععد رو یو ا عععععر رنجععععع رد،یعععععاو برسعععععد دلععععع  بعععععه آن آرام  

 آی ار استآ. یِ یار انیهمان ر نییار یده است، ا انیو آخرت ر ایدر دن

 ایعععععاسعععععت،  عععععن دن یچنعععععان ارعععععراد بیو آخعععععرت نصععععع ایعععععدن ییعععععار انیعععععر د یعععععد عععععت یرد ایعععععآ

و  نیعععععم عععععن و ار د رانیعععععمعصعععععوم و ریععععع  یانسعععععان هعععععا یو آخعععععرت خعععععود را بعععععه خعععععاطر خطاهعععععا

 دست برندار.عبادت به خاطر ررتار ارراد 

 ! به ما ببخشد شخوی فضل از اگر

خعععععععدا آورده و بعععععععر عبعععععععادت و دععععععععا و تضعععععععر   یرو بعععععععه سعععععععو ییخصععععععع د،یعععععععین تصعععععععور

 ایعععععو مه سعععععریم  یرا بعععععرا  یخواهعععععد یعععععه یارهعععععا یر چعععععرا یعععععه ار خداونعععععد معععععدیعععععاررا یخعععععود مععععع
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در حععععععا  اردواد  ایععععععیععععععریت ینععععععد،  ی ععععععرار اسععععععت در امتحععععععان مهمعععععع ایعععععع ییسعععععع نیچنعععععع د،یععععععنما

 برساند. یرراوان نخواهد خداوند او را به دروت و ساما ییه م نیا ایاست، و 

او را بععععععر طععععععرد ررمععععععوده و  اریععععععخععععععود، ن یصععععععفت بخیععععععند  یمتعععععععا  بععععععر مبنععععععا خداونععععععد

 عععععه بعععععه خواسعععععته  یینعععععد. امعععععا آن یعععععخ  هن عععععام یخواهعععععد بعععععه او عطعععععا مععععع یه معععععآنچعععععه را یععععع

ارتبععععاط خعععععود را بععععا عبععععادت سسعععععت نمععععوده و بععععر ادعععععر میععععوو  یعععععدن   یبعععععه تععععدر د،یرسعععع  یهععععا

 دهد. یار دست م نیخود را در راه د یداری ا ،یویبه امور دن

 یریعععععخواهعععععد بعععععه چ یمععععع ییسععععع - یمیعععععابه بعععععا یعععععخ   بلععععع یدر عمل عععععرد - دیعععععین تصعععععور

بنععععدد یععععه هر ععععاه بععععه خواسععععته ا  برسععععد، بععععر عبععععادات خععععود  یخععععود عهععععد معععع ید، بعععع ا خععععدابعععع رس

یعععععه  یدابعععععت  عععععدم بایعععععدر امعععععا هن عععععام ینعععععدارید ریارعععععروده و ار  ناهعععععان دسعععععت بعععععردارد و بعععععر مسععععع

 س ارد. یم یرراموی ستخود را با  رورد ار به د یوعده  دیرس  یبه آررو

 :دیررما یم یارراد نیچن نیمتعا  درباره ا خداوند

وِمووووووووونُهم َموووووووووْن عاَهوووووووووَد هللاَ لَوووووووووئِن آتانوووووووووا ِموووووووووْن فَْضوووووووووِلِه لَنََصوووووووووَدقََن َو لَنَُکوووووووووونََن ِموووووووووَن »

فَوووووأعقَبَُهْم  (٧٦)فَلَموووووا آتووووواُهْم ِمووووون فَضوووووِلِه بَِخلُووووووا بِوووووِه َو تََولَووووووا َو ُهوووووْم ُمعرُضوووووونَ  (٧٥)نَ یالصووووواِلحِ 

 1 .(«٧٧)کِذبُونَ یَ ما َوَعُدهُ َوبِما کانُوا  هللاَ بِما ََْخلَفُوا  ْلقْونَهُ یَ  ومِ یَ  یقُلُوبِِهم  ِل ینِفاقا  فِ 

هسععععععتند یععععععه بععععععا خداونععععععد عهععععععد یععععععرده بودنععععععد یععععععه ا ععععععر ار رضعععععع   ییسععععععان یععععععانیو ار ا»

یعععععد  امععععععا چععععععون  میداد و ار صعععععالحان خععععععواه میبععععععه معععععا ببخیععععععد، صعععععد هیریاتآ خععععععواه  یخعععععو

و بععععععععا اعتععععععععرای  دنععععععععدیدر آن بخعععععععع  ورر د،یبخیعععععععع یععععععععانیبععععععععه ا  یخداونععععععععد ار رضعععععععع  خععععععععو

را بععععع ا خداونعععععد خعععععالد یعععععرده   یخعععععو یبعععععه خعععععاطر آن یعععععه وععععععده  ریعععععیعععععدند  او ن  عععععردانیرو

حسععععععابآ  یاو یو ععععععا ییععععععه بععععععه لقععععععا ی فتنععععععد، تععععععا رور یبودنععععععد و بععععععه خععععععاطر آن یععععععه درو  معععععع

 .«نهاد یانیبرسند، به دنبا  آن یدا آ نفار بر د  ها

م   عععععروه  نیعععععیعععععه جعععععرو ا نیعععععار ا دیریعععععت اسعععععت، بعععععر حععععع ر بایععععع اریبسععععع یریتصعععععو وا ععععععا

تععععععا ینعععععععو   د،ییععععععخععععععود بععععععا خععععععدا درو  ن و ییععععععه در وعععععععده  دیر موا ععععععب بایععععععدیحسععععععوب یععععععوم

 !دینیو یباهللآ دچار چنان نفا 
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 آورده ام! مانیبه خدا ا دیگو می

 یبععععععرا یبععععععیعج اریخععععععدا آورده و یععععععور و یععععععور بسعععععع یرو بععععععه سععععععو ییسعععععع دیععععععین تصععععععور

بععععا معععع ردم  وسععععتهیخیععععنود اسععععت و   اریخععععود بسعععع ینععععداریینععععد، ار د یمعععع دایعععع  ینععععیانجععععام امععععور د

 ییععععععده و بععععععه آرار او معععععع  ععععععردانیار او رو یینععععععدر امععععععا  روهعععععع یصععععععحبت معععععع نیععععععد یدربععععععاره 

ار  ایععععععتمسععععععخر  ععععععرار  ررتععععععه،  ردار جانععععععب دوسععععععتان  هععععععم مععععععو یاو ععععععات حتعععععع ی ععععععرداردر  ععععععاه

خععععععود  ینععععععداریار د  یععععععدال نیو بععععععه همعععععع رد،یعععععع  یتحععععععت ریععععععار  ععععععرار معععععع  ععععععان یطععععععرد نرد

 دهد. یمنصرد یده و دبات خود را ار دست م

 تیعععععبعععععه سعععععبب آرار و ا  یحجعععععاب اسعععععت ولععععع تیعععععبعععععه رعا بنعععععدییعععععه  ا یدختعععععر جعععععوان ایععععع

ار  دیععععععدهععععععد. با یار دسععععععت معععععع  یخععععععود را بععععععه تععععععدر یداریععععععو دوسععععععتان ، دبععععععات و  ا انیععععععاطرار

متععععععا   خداونعععععد خعععععود صعععععادر بعععععوده انعععععد  معععععانی: تعععععا چعععععه انعععععداره در ادی ونعععععه ارعععععراد  رسععععع نیعععععا

 :دیررما یم یارراد نیچن یدرباره 

هللِا َجعَووووووَل فِتنَووووووةَ النوووووواِس َکعَووووووذاِب  یآَمنووووووا بَوووووواِو فَووووووِ ذا َُوِذَي فِوووووو قُووووووولُ یَ ِمووووووَن النوووووواِس َموووووون وَ »

  1«.هللاِ 

آورده ام و چعععععععون در راه  معععععععانی: بعععععععه خعععععععدا ادیععععععع و یهسعععععععت یعععععععه مععععععع ییو ار معععععععردم یسععععععع

  ندارد.آ یم یآرار مردم را همچون ع اب اله ند،یخدا رن  و آرار بب

در راه دعععععععوت  ملسو هيلع هللا ىلصایععععععرم امبریععععععررامععععععو  یععععععرده یععععععه   ییععععععخ  درمانععععععده ا نیچنعععععع ایععععععآ

ر ععععععم آن همععععععه رنعععععع  و آرار یععععععه ار دسععععععت  یرا متحمعععععع  یععععععدند ! و علعععععع ییمععععععردم چععععععه آرارهععععععا

خداونعععععد و دععععععوت  نیعععععیعععععه نسعععععبت بعععععه د یو محبتععععع اری عععععاه ار ایعععععت چیهععععع دنعععععد،ید یمخالفعععععان مععععع

،  رورد ععععععارا  ععععععوم مععععععرا بععععععبخ »ررمععععععود: یمعععععع وسععععععتهییاسععععععته نیععععععد و   یمععععععردم دایععععععتند، انععععععدی

راسعععععخ یعععععار خعععععود را مجعععععدا  یصعععععاد و عرمععععع یسععععع ن بعععععا  لبععععع و  2.«چعععععرا یعععععه آنعععععان ناداننعععععد

 یردند. ییرو  م

 

                                                                 
 10عن بوت: 1
 ۴۴1/1د: مسند امام احم 2



   دریغ از این مسلمانی

 

206 
 

 شد! طوالنی او بر روزگار

و  ینعععععععداری عععععععن ار سعععععععا  هعععععععا د یاسعععععععت یعععععععه یخصععععععع نیعععععععار ععععععععدم دبعععععععات، ا یا نمونعععععععه

عبععععععادت خسععععععته یننععععععده   یرا درا ن ععععععرده و بععععععرا مععععععانیعبععععععادت، در وجععععععود خععععععود حععععععالوت ا

 چییعععععده و هععععع  یتبعععععد یت عععععرار یعملععععع یعنعععععیعبعععععادت بعععععه ععععععادت  ییخصععععع نیچنععععع یبایعععععد، بعععععرا

آور  یر در وا ععععععع  رو  عبعععععععادت یعععععععه حریعععععععت دهنعععععععده و یعععععععادابعععععععدی یدر انجعععععععام آن نمععععععع یلععععععع ت

 یمعععععع یارععععععراد نیچنعععععع یارععععععراد وجععععععود نععععععدارد. خداونععععععد متعععععععا  دربععععععاره   یعععععع ب نیععععععاسععععععت، در ا

 :دیررما

 ُکونُووووووایَ م ِلوووووِذکِرهللِا َو موووووا نَوووووَزَل ِموووووَن الَحوووووِق َو ال آَمنُووووووا ََن تَخَشوووووَع قُلُووووووبُهُ  نَ یِللَوووووذِ  أنِ یَوووووََلَوووووم »

ِموووووووْنُهْم  رٌ یووووووواًََموووووووُد فَقََسوووووووْت قُلُووووووووبُُهْم َو َکث ِهمُ یَُ وتُووووووووا الِکتووووووواَب ِموووووووْن قَبوووووووُل فَطووووووواَل َعلَووووووو نَ یَکالَوووووووذ

  1.«فاِسقُونَ 

خداونعععععد،و آن چعععععه  ادیعععععبعععععه  یعععععانیاسعععععت یعععععه د  ها دهیمومنعععععان را هن عععععام آن نرسععععع اآیععععع》

بععععععه آنععععععان یتععععععاب  یععععععترهاییععععععه   یو ماننععععععد یسععععععان ابععععععدیر  یععععععده است.خیععععععو  ار حععععععه یععععععه نععععععا

سععععععخت یععععععد و  یععععععانیداده یععععععده است،وسعععععع ن رور اریععععععان درار نمععععععود،آن  ععععععاه د  ها یآسععععععمان

 .《ار آنان ناررمان بودند  یاریبس

هن ععععععام آن  ایععععععو خضععععععوعمان یجاسععععععت  آ م خیععععععو ی:ما چ ونععععععه امیار خععععععود ب رسعععععع حععععععا 

ودر مقابعععععع  خداونععععععد خایعععععع  و متضععععععر   دیععععععلععععععرره در آ مععععععاهم بععععععه ییععععععه د  هععععععا دهیرععععععرا نرسعععععع

 !م یبای

 هستند؟! یمجاهدان چه کسان

خعععععدا  یرعععععراوان رو بعععععه سعععععو اریاسعععععت یعععععه بعععععا لیعععععت یار ععععععدم دبعععععات یخصععععع ی عععععرید مدعععععا 

 ی ردارد امععععععا  ععععععن ار مععععععدت یآورده و در مسععععععا   مختلععععععد بععععععه درععععععا  ار اسععععععالم و مسععععععلمانان معععععع

است،دسعععععععت ار عمععععععع  بردایعععععععته  دهیاو رسعععععععیعععععععه در آن راه،بعععععععه  یو میععععععع الت یبعععععععر ادعععععععر سعععععععخت

 یصعععععبر چیمیععععع الت هععععع قابععععع یعععععود و در م یمبعععععد  مععععع یو سسعععععت یویعععععور ویعععععو   بعععععه سعععععرد

 :دیررما یدهد.خداوند متعا  م یار خود نیان نم

                                                                 
 1۶: دیحد 1
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ُ الِِّذیَن َجاَهُدوا ِمْنُکْم َو یَْعلََم الصِّ » ا یَْعلَِم للاِّ  1«.ابِِرینَ ََْم َحِسْبتُْم ََْن تَْدُخلُوا اْلَجنِّةَ َو لَمِّ

آن یعععععه خداونعععععد هنعععععور جهعععععاد  د حا یعععععرو ییعععععه بعععععه بهیعععععت مععععع دیععععع معععععان بعععععرده ا اآیععععع》

 .《یما را معلوم ندایته است  انیبای ران و ی 

اسعععععت یعععععه بعععععا سعععععرعت  یععععععدم دبات،یخصععععع یبعععععرا یمیعععععابه مدعععععا   بلععععع  عععععرید ی نمونعععععه

میععععععع الت  ی ردارد،امعععععععا  عععععععن ار معععععععدت یمععععععع نیعععععععرو بعععععععه خعععععععدا آورده و بعععععععه تعععععععال  در راه د

و  یععععععهیمنحععععععرد یععععععرده و ار علععععععو اند نیععععععد ریاو را ار مسعععععع یویععععععدن یو خواسععععععته هععععععا ید رنعععععع

 :دیررما ییاهد خداوند م یهمت  م

َْرِض ََ رَ » ًْ ِ اثِّاقَْلتُْم  ِلَى ا یَا اِل الد نْ ِضیتُْم بِاْلَحیَ یَا ََی َها الِِّذیَن آَمنُوا َما لَُکْم  َِذا قِیَل لَُکُم اْنِفُروا فِد َسبِیِل للاِّ

ْنیَا فِد اآْلِخَرِل  ِالِّ قَِلیلٌ   ۲«.ِمَن اآْلِخَرِل فََما َمتَاُع اْلَحیَاِل الد 

یعععععود در راه  ییعععععه بعععععه یعععععما  فتعععععه مععععع ی!چرا هن عععععامدیعععععآورده ا معععععانییعععععه ا ییسعععععان ای》

آخعععععرت  یرا بعععععه جعععععا ایعععععدن یرنعععععد ان ایععععع! آد یعععععین یمععععع یجعععععان د، رانیخعععععدا رهسععععع ار جهعععععاد یعععععو

دریمقابععععععع آآخرت،بن انعععععععدا  ایعععععععدن یآرنعععععععد انیی  را یره یعععععععه بهععععععع یحعععععععال د دریعععععععا دهی سعععععععند

 .《است

 ییسعععععان یتنعععععد بعععععرا یار ند !ن وهیععععع ییعععععه د  هعععععا را بعععععه لعععععرره مععععع یسعععععررن  سعععععخت چعععععه

ینععععععو   ایعععععمتو عععععد یعععععده  یداریعععععو سععععع ن بعععععدون  ا معععععودهیرا   معععععانیا هیعععععطر یاسعععععت یعععععه معععععدت

 یاآنعععععععان را بعععععععر هیعععععععآ نییعععععععرده انعععععععد ا یو ع عععععععن آن را طععععععع یعععععععرده را ععععععععوی ریبعععععععاهللآ مسععععععع

  یععععععرا بععععععا تمد یارععععععراد نیسععععععارد خداوند حععععععا  چنعععععع یدارند،متنبععععععه معععععع یرو  ییععععععه  عععععع یخطععععععر

 :دیررما یم انی ونه ب نیا ییبایر

 

ِِّخذُوَن ََْیَمانَُکْم َدَخال  بَْینَُکْم ََ » ل  ََْنَکاثا  تَت ةٌ هِ َو الَ تَُکونُوا َکالِّتِد نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُوِّ  دَ ْن تَُکوَن َُمِّ

ُ بِِه َو لَیُبَیِّنَنِّ لَُکْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة َما ُکْنتُْم فِیِه تَْختَ  ة   ِنَِّما یَْبلُوُکُم للاِّ  ٣«.ِلفُونَ ََْربَى ِمْن َُمِّ

                                                                 
 1۴2آ  عمران: 1
 .38توبه: 2
 92نح : 3
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بارععععععت  ععععععن ار مح ععععععم دایتن،ریععععععته  یرا معععععع  ییععععععه  یععععععم هععععععا دیمبایعععععع یرنعععععع وهماننععععععد》

ار  ییعععععه امتععععع نیعععععا ا یعععععبعععععه خ.دیین ید لععععع ریرا دسعععععتاو تعععععانیتارعععععت یعععععه سعععععو ند ها یریعععععته وا مععععع

 یبعععع دتان،ویععععآرما ییععععه خداونععععد بععععه آن معععع سععععتین نیععععتععععر اسععععت جععععر ا  یو بعععع یععععتریب  ععععریامععععت د

رویعععععععععن  تعععععععععانیبرا دیاخععععععععتالد دایعععععععععت نآ آن چعععععععععه را یعععععععععه در آقعععععععععتییحقامتی مععععععععان در رور  

 .《خواهد ساخت 

بععععععا  ی!رند یععععععو رویععععععن را در  هععععععن خععععععود تصععععععور یععععععرده ا  یصععععععر  یععععععتند نی!اایخععععععدا آه

 یرا ببارععععععد ولعععععع ییهععععععا با، یععععععمیر راهنیعععععع  کیععععععسععععععاختن  یخواهععععععد بععععععرا یوان مععععععیویعععععع  رععععععرا

بارتععععه هععععا  یدسععععت خععععود آن را  ععععاره یععععرده وتمععععام د،بای سععععمت رسعععع نییععععه بععععه بارععععت آخععععر یو تعععع

  ی عععععاره  عععععاره و  عععععر  عععععره تبعععععد یهعععععاا  را بعععععه نعععععخ  یبعععععارتن تیعععععینعععععد و در نها  یعععععر  یعععععرا ر

 !دیایبه یار ن ریچ چیه ییه برا ییند طور

 یداریپا ی هیاول یطرح ها

یعععععه  دیعععععین انیعععععب یطرحععععع م لطفایدابعععععت  عععععدم بایععععع میتعععععوان ی:چ ونه معععععدیدوبعععععاره ب رسععععع دییعععععا

وعلععععع  آن  ریایععععع ا  بار یعععععت ار مسععععع ی.یعععععما یعععععه دربعععععاره میبمان داریعععععبعععععه معععععا یمعععععک ینعععععد تعععععا  ا

 .دیبودن صحبت ین داریچ ونه  ا یاینون درباره  د،لطفایسخن  فت

در چنععععععد مععععععورد  یداریععععععامعععععع  واسععععععباب دبععععععات و اعو انیععععععیععععععه در وا عععععع  ب میب ععععععو دیععععععبا  

 انیععععععدانععععععم ار یجععععععا یععععععرو  یععععععرده وچ ونععععععه آن راب یسععععععخت اسععععععت.نم اریبسعععععع یمنحصععععععر،یار

 :میسخن ب و ریمس یینم،بهتر است ار ابتدا

تعععععا دچعععععار ضععععععد،  میاسعععععالم دایعععععته بایععععع نیعععععار د یو یعععععامل  ی:الرم اسعععععت رهعععععم صعععععحاو 

 م،بعععععععهیا یعععععععه انتخعععععععاب یعععععععرده او ارر  آن چعععععععه ر میبار یعععععععت ار حریعععععععت نیعععععععو ایعععععععخطعععععععا و 

 .میبفهم یدرست

 

 یالهعععععععع امبرانیععععععععداسععععععععتان    هیععععععععصععععععععالحان دابععععععععت  دم،بععععععععه و رتیسعععععععع ی:مطالعععععععععه دوم

راسععععععخ و ار ععععععار رویععععععن یننععععععده و در  یهععععععا ،عرمیعععععععال یصععععععاحبان همععععععت هععععععا تیاسععععععت ح ا

مودراسععععععت مدال  اریوسععععععلم  بسعععععع هیععععععهللا عل یخععععععدا صععععععل رسععععععو  ی رهیسعععععع  هیععععععبععععععه و انیععععععآن م
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 یرمضعععععععععان بعععععععععوط دیاسعععععععععتاد رانقدر دیتععععععععر محمعععععععععد سععععععععع دیتعععععععععال «رهیفقوووووووووه السوووووووو» یتععععععععاب

 1است. دیمف اریباره بس نیدرا - حف ه هللا -

 یمععععععا صععععععل امبریععععععبععععععه  « هععععععود» یسععععععوره  120هیععععععن تععععععه مهععععععم رادرآ نیععععععا خداونععععععدمتعا 

 :دیررما ییده وم ادآوریوسلم  هیهللا عل

ُسِل َما نُثَبِّ » ِذِه اْلَحق  َو َمْوِعَظةٌ َو ِذْکَرى َو ُکال  نَقُص  َعلَْیَک ِمْن ََْنبَاِء الر  ُت بِِه فَُؤاَدَک َو َجاَءَک فِد هَٰ

 ۲«.ِلْلُمْؤِمنِینَ 

.همچنععععععان یععععععه بععععععه آن،د  تععععععورا  میخععععععوان یبععععععر تععععععو معععععع امبرانیععععععاراخبععععععار   کیعععععع ایو»

مومنععععععان برتععععععو نععععععار  یععععععده  یبععععععرا ییسععععععورهآحه وموع ععععععه وتعععععع یرنیم ودرایدار یاسععععععتوار معععععع

 «.است

رسععععععو  ک«الالووووووه االهللا» بععععععهی فععععععتن مععععععداوم یلمععععععه ط  هیععععععوبععععععه و:یدرت  یععععععر خداوندسععععععوم

 ی فتععععععه یععععععد:ا« دیععععععخععععععودرا تععععععاره  ردان یهععععععا مععععععانیا»وسععععععلم ررمععععععود: هیععععععهللا عل یایععععععرم صععععععل

الالووووووه »وسععععععلم ررمععععععود هیععععععلهللا ع یصععععععل امبریععععععم  یرا تععععععاره ین مانمععععععانیرسععععععو  خععععععدا !چ ونععععععه ا

 3«.ب وییدرراوان  رااالهللا 

 ینموووووو یداریوووووورا درک نکوووووورده ودرخودپا مووووووانیاکووووووه حووووووالوت  یکسووووووان یذکربوووووورا مسووووووئله

 مهم وموثر است. اریابند،بسی

بعععععععه خعععععععرد  ،عجلعععععععهیداری ا ی جعععععععهی عععععععاه در بعععععععه دسعععععععت آوردن نت چیصعععععععبر،ه :چهعععععععارم

 :دیررما ی.خداوند منان مدینده

ْبِر َو الصِّالَلِ »  ...آآدییبجو یاریار صبر ونمار  ٤«.َو اْستَِعینُوا بِالصِّ

 یداریوووووووثبوووووووات وپا د،بوووووووهینکن جوووووووادیرادر وجوووووووود خوووووووود ا یوبوووووووادوام بوووووووایتاصوووووووبر ز شوووووووما

 .دیرس دینخواه
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نمعععععار یعععععب و را عععععت  عععععرآن یعععععه باعععععع    هیععععع:یدعععععرت عبعععععادت وانجعععععام مسعععععتحبات بعععععه و نجم

ضعععععععاللت  یهعععععععا ی یوار تعععععععار دهیعععععععیعععععععما تاب ی یعععععععهیبر لعععععععب،رو  واند تییعععععععودنور هعععععععدا یمععععععع

 .دیابینجات 

چوووووورا کووووووه ، دیو ععععععاه بععععععه خععععععود موععععععرور میعععععع چیار ععععععرور ه دیواحتععععععرار یععععععد ی:دورییععععععم

 یرا ار خعععععود مععععع یویعععععخ  موعععععرور رضععععع  ونعمعععععت خعععععدا ونعععععد اسوووووت ینوووووداریغووووورور ،آفوووووت د

 یند: یدچار آن ید وخداوند ار ربان او نق  م«  ارون» چنان یه ند همیب

َ قَْد ََْهلََک ِمْن قَْبِلِه ِمنَ » اْلقُُروِن َمْن ُهَو َََشد  ِمْنهُ  قَاَل  ِنَِّما َُوتِیتُهُ َعلَى ِعْلم  ِعْنِدي ََ َو لَْم یَْعلَْم ََنِّ للاِّ

ل  َو ََْکثَُر َجْمعا  َو الَ یُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُمونَ   1«.قُوِّ

 ایهعععععا را بعععععه معععععن داده انعععععد آ نیعععععیعععععه دارم ا یی ارونآ فت:همانعععععا معععععن بعععععه خعععععاطر علمععععع》

ار او را یععععععه  ییععععععه بودندآیسععععععان یینسعععععع یها انیععععععار او ار م  یدانسععععععت یععععععه خداونععععععد  عععععع ینمعععععع

و معععععععا  انعععععععدورتر بودنعععععععد،نابود یعععععععرده اسعععععععت و  ناه عععععععاران را ار  ناهانیعععععععان  رومنعععععععدترین ریعععععععن

 .《ن رسند

هسعععععتند  ن چ ونعععععه  یو اعتقعععععاد یمعععععانیار امعععععور ا میآن چعععععه یعععععه  فتععععع یتمعععععام دیعععععین توجعععععه

 یبعععععیعج اریبسععععع دبعععععات《 انعععععدی》و دابعععععت  عععععدم هسعععععتند به عنعععععوان مدعععععا  داریعععععمسعععععلمانان  ا ریععععع 

 ی دهیعععععیعععععه اهععععع  باطععععع  بعععععوده وبعععععر عق نیعععععر عععععم ا ید،علیخواسعععععت رسعععععدایعععععت و بعععععه آن چهدیعععععه 

 نبوده است! یمسلمان

هعععععدد  یخعععععود دارا یمعععععاد یدر رنعععععد  یاسعععععت یعععععه چنعععععان ارعععععراد نیعععععمطلعععععب ا نیعععععسعععععر ا

عامعععع  مهععععم باععععع  یععععده تععععا بتواننععععد  نیچیععععم دایععععته انععععد و همعععع  یبععععوده و یععععب و رور آن را معععع

یععععه در  ی ععععرید ی ن تععععه یننععععد. نیریهععععا را بععععه یععععام خععععود یعععع یو تلخعععع نععععدیآ هیبععععر میعععع الت رععععا

خععععود  ا عععع  بععععوده انععععد و  یبععععرا یارععععراد نیبععععوده یععععه چنعععع یبععععاره مهععععم اسععععت،احترام و یرامتعععع نیععععا

 نداده اند. تیرضا نییو مراتب  ا ینفسان  یبه ر ا

 عوامل ثبات

 دعا -1
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 یاران   ویمصاحبت با ن-2

 اسالم  یخال  برا تیعم  با ن-3

 تمسک به یتاب خداوند -۴

 :دییرد  ن با ما بای میخواه  یمراح  رور را تیر بیترت به ابنک

 شماست! یدعا اسلحه 

  یار خداونععععععععد عروج یچنععععععععان یععععععععه در حععععععععد دنیععععععععطلب یاریععععععععاسععععععععتعانت و  یعنععععععععی دعععععععععا

و آن  دیوووووریگووووواه دعوووووا را دسوووووت کوووووم نگ چیهووووو.《معععععخ عبعععععادت اسعععععت دععععععا》آمعععععده اسعععععت:آ ینبعععععو

 دکیقلمداد نکن تیاهم یرا ب

 یوسعععععععلمآ دععععععععا اسعععععععلحه  هیعععععععهللا عل یصعععععععل رسعععععععو  خعععععععدا  ییعععععععه یمطعععععععابه حعععععععد چعععععععرا

 هیععععععآ نیععععععار جانععععععب  رورد ععععععار اسععععععت.به ا یودبععععععات مععععععوهبت یداریمسععععععلمانان اسععععععت.و ا ییعععععع یهم

وسعععععلم  را معععععورد خطعععععاب  عععععرار  هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععععیعععععه چ ونعععععه   دیعععععخعععععوب  عععععو  ین

 دهد: یم

َِّخذُوَک َخِلیال  )َو  ِْن َکاُدوا لَیَْفتِنُونََک َعِن الِِّذي ََْوَحْینَا  ِلَْیَک لِ » ( َو لَْو ٧٣تَْفتَِرَي َعلَْینَا َغْیَرهُ َو  ِذا  الَت

  1«.(٧٤الَ ََْن ثَبِّتْنَاَک لَقَْد ِکْدَت تَْرَکُن  ِلَْیِهْم َشْیئا  قَِلیال  )

 ریعععع  یریعععع ارعععع  یننععععد تععععا چ مییععععرد یبععععود یععععه تععععو را ار آن چععععه بععععر تععععو وحعععع کیععععبسععععا نرد و》

و ا عععععر  امعععععت را  رنعععععدیبعععععود یعععععه تعععععو را دوسعععععت   کیععععع عععععاه نرد آن  ویار آن را بعععععر معععععا بربنعععععد

 .《یابیبه آنان ب یییبود یه اندا  را کیبسا نرد م،چهیاستوار ندایته بود

و بووووووا تضوووووورع و  دیووووووآسوووووومان ببر یرا بووووووه سووووووو تووووووانیخواهرم!دسووووووت ها یبوووووورادرم و ا یا

 .دیرا طلب کن نیدر راه د یداریاز درگاه خداوند ثبات و پا یزار

خاضعععععععع  و  یار آن خداونععععععععد اسععععععععت  ن بععععععععا  لبعععععععع هیعععععععع!اسععععععععتعانت و تورریبععععععععرادر عر یآر

 متضر ،آن را ار خداوند بخواه.
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  یبمان داری ا مانییه در راه ا یخواه یم ایآ

آن را  یو بتعععععوان یبمعععععان داریععععع ا نییعععععه هن عععععام معععععر  بعععععر  فعععععتن یعععععهادت یخعععععواه یمععععع ایعععععآ

  یادا ین

  یم عم  یناسال یمسلمانان بوده و برا ییه در رمره  یخواه یم ایآ

  یابیتوبه ب هیتور تییه بالراصله  ن ار خطاها یخواه یم ایآ

ار خداونعععععد بخعععععواه تعععععا تعععععو را دابعععععت  عععععدم ن عععععاه  ، نیخعععععواه یهعععععا را مععععع نیعععععا یتمعععععام ا عععععر

 :دیررما یدهد خداوند م قتیتور نیدارد و در راه د

ُ الِِّذیَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثِّابِِت فِد اْلَحیَ » ُ َما یُثَبُِّت للاِّ ُ الظِّاِلِمیَن َو یَْفعَُل للاِّ ْنیَا َو فِد اآْلِخَرِل َو یُِضل  للاِّ اِل الد 

  1«.یََشاُء 

 داریععععععآدر آخععععععرت بععععععه سععععععخن اسععععععتوار  اریععععععو ین ایععععععدن یمومنععععععان را در رنععععععد ان خداونععععععد》

 ععععع ارد،و خداونعععععد هعععععر چعععععه خواهعععععد همعععععان  یمععععع راهعععععهیدارد خداونعععععد سعععععتم یعععععاران را بعععععه ب یمععععع

 .《تواند یرد

 د خداونععععععععععدیآن را ار خداونععععععععععد بخواه دیهسععععععععععت یداریععععععععععخواسععععععععععتار دبععععععععععات و ا ،ا ععععععععععریآر

 :دیررما یم ی رید ی هیمتعا  در آ

ْعبَ  ِْذ یُوِحد َرب َک  ِلَى اْلَمالَئَِکِة ََنِّد َمعَُکْم فَثَبِّتُوا الِِّذیَن آَمنُوا َسأُْلِقد فِد قُلُوِب الِِّذیَن َکفَرُ »  وا الر 

َْعنَاِق َو اْضِربُوا ِمْنُهْم ُکلِّ بَنَان  فَاْضِربُوا فَوْ  ًْ  ۲«.َق ا

ررسعععععععتاد یعععععععه معععععععن بعععععععا یعععععععما  یبعععععععود یعععععععه  رورد عععععععارت بعععععععه رریعععععععت ان وحععععععع نچنعععععععی》

ار عععععععنم. ن  یدر د  یععععععارران هعععععععران معععععع ییعععععععه بععععععه رود دیععععععهسععععععتم.مومنان را دابععععععت  عععععععدم بدار

 .《دی ردن ها و سران یتانیان را  ط  ین
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 !دیرا از خداوند بطلب یداریپا

هللا عنعععععععه را  یطالعععععععب رضععععععع یبعععععععن ابععععععع یوسعععععععلم علععععععع هیعععععععهللا عل یایعععععععرم صعععععععل امبریععععععع   

بعععععرو و آنعععععان را بعععععه اسعععععالم رراخوانعععععده و  معععععنیاهععععع   یسعععععو بعععععه》رراخوانعععععد و بعععععه او ررمعععععود:

معععععرا نعععععرد  ایرسعععععو  خعععععدا!آ یهللا عنعععععه  فعععععت:ا یرضععععع  علعععععی《اموریعععععرا بعععععه آنعععععان ب ینعععععیآداب د

وسعععععععلم  هیعععععععهللا عل یلصععععععع دایعععععععه آنعععععععان ار معععععععن مسعععععععن ترند رسعععععععو  خععععععع یررسعععععععت یمععععععع ی عععععععوم

 یمعععععع تیدارد و د  تععععععو را هععععععدا یمعععععع داریعععععع!تععععععو برو،خداونععععععد ربععععععان تععععععو را  ایعل ای》ررمععععععود:

 .《دینما

 سوووووووتین یوثبوووووووات یداریوووووووپوووووووس از مووووووورگ در درون قبووووووور هوووووووم ،پا یز،حتووووووویدوسوووووووتان عز  

 خداوند. قیو توف یاریمگر به 

بعععععر سعععععر خعععععود  ارانیعععععار  ی عععععیوسعععععلم  عععععن ار اتمعععععام درعععععن  هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریععععع 

دبععععععععات و   یو بععععععععرا دیععععععععبرادرتععععععععان طلععععععععب آمععععععععرر  ین بععععععععرای》و ررمععععععععود: سععععععععتادی بععععععععر او ا

 1.《ردی  ییه اینون او مورد  رن و جو  رار م د،چرایرا بخواه یداری ا

 نیعععععوسعععععلم  عععععن ار هعععععر نمعععععار ا هیعععععهللا عل یخعععععاطر بعععععوده یعععععه آن حضعععععرت صعععععل نیهمععععع بعععععه

اسعععععتوار  ییارهعععععا و عرمععععع در تمعععععام یداریعععععمعععععن ار تعععععو  ا بارالهعععععا،》ررمعععععود: یدععععععا مععععع نیچنععععع

 2.《را خواستارم

هللا  یایععععععرم صععععععل امبریععععععیععععععد یععععععه   دهی رسعععععع -هللا عنهععععععا یرضعععععع-ام سععععععلمه نیام المععععععومن ار

د  هععععععا،د   یدهنععععععده  رییععععععتو ای》ررمود جععععععواب دادنععععععد: یمعععععع ییچععععععه دعععععععا یععععععتریوسععععععلم ب هیعععععععل

هللا  ی:ار رسعععععو  خعععععدا صعععععلدیععععع و یسعععععلمه مععععع ام.《بعععععدار داریعععععخعععععود اسعععععتوار و  ا نیعععععمعععععرا بعععععر د

وسععععععلم  هیععععععهللا عل یصععععععل امبریعععععع  یخوان یدعععععععا را معععععع نیععععععا یععععععتری:چرا بدمیوسععععععلم  رسعععععع هیعععععععل

دو ان یععععععت خداونععععععد رحمععععععان  ععععععرار  ررتععععععه و هععععععر  ونععععععه یععععععه  انیععععععهععععععا در م د 》جععععععواب داد:

 را تالوت یرد: هیآ نیا وس ن《سارد یم ریبخواهد آن ها را متو
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 1«.َهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَک َرْحَمة   ِنَِّک ََْنَت اْلَوهِّابُ  َربِّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد  ِْذ َهَدْیتَنَا وَ »

 ،ییرد تمانی!! ن ار آن یه هدا رورد ارا»

دار یعععععععه تعععععععو  یبعععععععه معععععععا اررانععععععع  یخعععععععو یار سعععععععو یمعععععععا را برم عععععععردان،و رحمتععععععع ی د 

 .«یابخینده

 2.ینمیدعا را ت رار م نی: ار آن رور به بعد من همواره ادی و یسلمه م ام

داوند خ یارییه ما بدون  د چراییبجو یاریخداوند  ناه برده و ار او  د،بهیا خواستار دبات هستیم ا ر

َک  ِیِّاَک نَْعبُُد َو  ِیِّا» :میی و یم مانیخاطر در تمام ریعات نمارها نیو به هم میستین ییار چی ادر به انجام ه

 ٣«نَْستَِعینُ 

یعععععده ررمعععععوده  تیعععععو آلعععععه و سعععععلم روا هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععععیعععععه ار   ییدعاهعععععا در

 یخععععععواهم یععععععه تععععععا رور لقععععععا یمسععععععلمانان،ار تععععععو معععععع یولعععععع یاسععععععالم و ا نیععععععصععععععاحب د یا»انععععععد:

و آلعععععه و سعععععلم  هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععچعععععرا   دیعععععدان یمععععع .«یبعععععدار داریععععع ا نعععععتیخعععععود معععععرا بعععععر د

 یررمعععععوده اسعععععت:تا هن عععععام ریعععععن و« یعععععنم ییعععععه تعععععو را مال عععععات مععععع یتعععععا هن عععععام»ررمعععععوده اسعععععت:

دبععععععات  ارمنععععععدیدر و ععععععت سععععععوا  مال  ععععععه ن ریععععععمععععععا هن ععععععام مععععععردن و ن رایععععععر !رم یععععععم یمععععععیععععععه 

 .میهست

هر ععععععر بععععععه خعععععود نسععععععبت نععععععده  یداریععععع!  ععععععدرت و توانععععععت را در  اریعععععدوسععععععت عر یا  عععععن

 یاریعععع ردم،چععععرا یععععه بععععدون  یام بععععار نمعععع دهیععععدابععععت  ععععدم هسععععتم و ار عق یتیو ن ععععو: مععععن یخصعععع

 .یستیتوانا ن یریچ چیخداوند بر ه هیوتور

عررععععععات،  نیدر سععععععررم« الرحمععععععة جبعععععع »بععععععه یععععععوه  انیعععععع  هن ععععععام صعععععععود حاجسععععععا هععععععر

یععععه بععععه خععععاطرم برسععععد و هععععر  ییهععععر دعععععا امععععرور :نععععدی و ییععععه هععععر یععععدام ار آن هععععا معععع مینععععیب یمعععع

جعععععا محععععع  اجابعععععت  نیعععععخعععععواهم،چرا یعععععه امعععععرور و ا ییعععععه دایعععععته بایعععععم ار خداونعععععد مععععع یعععععیآررو

رونعععععد یمتعععععر  یبعععععه آن جعععععا مععععع انیععععع هعععععر یعععععه حاج ی هیعععععمتاسعععععفانه ار سعععععاعات اول امعععععا دعاسعععععت.

را  ی روهععععع ییعععععود یعععععه بعععععا یعععععور و یعععععور و حضعععععور  لعععععب دععععععا ینعععععد حت یمیعععععاهده مععععع ییسععععع
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چعععععون  سعععععت یعلعععععت چ دیعععععدان یمععععع بعععععا ارر  بعععععه خعععععواب ررتعععععه انعععععد. هییعععععه در آن د عععععا مینعععععیب یمععععع

یعععععه ا عععععر  یاسعععععت،در صعععععورت یعمععععع  یخصععععع کیعععععیننعععععد یعععععه دععععععا و تضعععععر   یر عععععر مععععع نعععععانیا

 .میستیآن هم ن یدر به اداندهد،هر ر  ا هیخداوند ما را تور

 ییعععععه یعععععار و تعععععال  رورانعععععه  یهن عععععام نمعععععار عصعععععر، یاسعععععت یعععععه  عععععن ار ادا نیعععععا بهتعععععر

یععععه  میو ار خداونععععد بخععععواه میدسععععت بععععه دعععععا بععععردار یمععععا رو بععععه اتمععععام اسععععت بععععا تضععععر  و رار

 .مییند یه در د  دار ییرهایآن چ یربان ما را  ادر به ادا

 باش! نیهم نش کوکارانین با

 دیعععععمعععععن بعععععار و ین یچنعععععد تعععععن ار دوسعععععتان خعععععود را بعععععرا د،نامیسعععععتار دبعععععات هسعععععتخوا ا عععععر

بععععه د ععععت تنمعععع  «عصععععر» سععععوره اتیععععآ در !ریععععخ ایععععبععععود  دیععععدابععععت  ععععدم خواه ایععععیععععه آ میتععععا ب ععععو

 :دیین

ْنَساَن لَِفد ُخْسر  )1َو اْلعَْصِر )» اِلَحاِت َو تََوا۲(  ِنِّ اِْلِ َصْوا بِاْلَحّقِ َو (  ِالِّ الِِّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصِّ

ْبِر )   1«.(٣تََواَصْوا بِالصِّ

یعععععه  یاسعععععت م عععععر یسعععععان ییعععععار انیععععع معععععان انسعععععان در ر یبعععععه رور عععععار یعععععه بععععع سعععععو ند»

را بعععععه حعععععه سعععععفار  یعععععرده انعععععد و   رییعععععرده انعععععد و همعععععد سعععععتهییا یآورده انعععععد و یارهعععععا معععععانیا

 «.سفار  یرده اند ییبایرا به ی   ریهمد

یعععععار  انیعععععیعععععه ر یتنهعععععا یسعععععان اوال د یعععععتوجعععععه یعععععرده ا ن عععععات نیعععععسعععععوره بعععععه ا نیعععععدر ا ایعععععآ

 اننعععععد،یندارنعععععد در ر  ویعععععارانیهعععععم یعععععه مصعععععاحبت بعععععا ن ییسعععععان انیعععععمومناننعععععد و در آن م سعععععتندین

دو امععععر رقععععط  نیععععو ا ییبایبععععر حععععه و یعععع  یداریععععبععععه  ا  ریبععععه سععععفار  همععععد دییععععد دیععععتای ایععععدان

 .دیآ یصالحان بدست م ینیبا همنی

ار  ی عععععرید ریعععععچ هیعععععآ نیعععععار ا ریععععع  ا عععععر» ررمعععععوده اسعععععت: هیعععععرحمعععععة هللا عل ییعععععارع امعععععام

 «.یرد یم تیآنان را یفا هیآ نیید،هم ی رآن بر مسلمانان نار  نم

 است.  ویارانیبا ن ینیآن برر وار هم نی ران،مقصودیعر یآر

                                                                 
 1-3عصر: 1



   دریغ از این مسلمانی

 

216 
 

و آلعععععه و سعععععلم بعععععه د عععععت معععععورد  هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععععسعععععخن خداونعععععد را بعععععه   نیعععععا

 :دیتف ر  رار بده

ُد ْم تُِریبِْر نَْفَسَک َمَع الِِّذیَن یَْدُعوَن َربُِّهْم بِاْلغََداِل َو اْلعَِشّدِ یُِریُدوَن َوْجَههُ َو الَ تَْعُد َعْینَاَک َعْنهُ َو اصْ »

ْنیَا َو الَ تُِطْع َمْن ََْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن ِذْکِرنَا َو اتِّبََع َهَواهُ َو َکاَن ََمْ   1«.ُرهُ فُُرطا  ِزینَةَ اْلَحیَاِل الد 

 یمععععععآ  یایععععععیععععععه بامععععععدادان و یععععععام اهان  رورد اریععععععان را یبععععععه دعععععععا و ن یبععععععا یسععععععان و»

چیععععععم  یویععععععدن یتجمعععععع  رنععععععد  یاو هسععععععتند،مدارا یععععععن و در هععععععوا یخواننععععععد و در طلععععععب خیععععععنود

 یو در  عععععع م،یعععععع ارعععععع  دایععععععته ا  یخععععععو ادیععععععیععععععه دلعععععع  را ار  یار یسعععععع ر ویععععععبرم  یععععععانیار ا

 «.م ن یرویتباه است  است و یار    یو هون خو یهو

 نی،اید آریهسعععععت  ویعععععارانیبعععععا ن ینیرسعععععو  خعععععدا! محتعععععاد هعععععم نیععععع ییعععععما ا یحتععععع یعنعععععی

 ادیعععععععیعععععععه ار  ییعععععععن ار یسعععععععان یمصعععععععاحبت دایعععععععته بعععععععا  و دور  ویعععععععارانیاسعععععععت با ن نیچنععععععع

 یارععععععراد نیو هععععععون انععععععد چرا یععععععه سععععععرانجام چنعععععع یخداونععععععد  ارعععععع  هسععععععتند و بععععععه دنبععععععا  هععععععو

 .ستین یجر تباه یریچ

دور اسووووووت،پس از خداونوووووود  کووووووتیاز دوسووووووتان نزد یکووووووی! اگوووووور زمیوووووودر عزبوووووورا یا پووووووس

 تو هم از او دور باش!

 نیبهتععععر  یععععر یععععنم  یلععععییععععما دل یبععععدیاران بععععرا ینیهععععم نیعععع ریتععععاد یبععععرا دیععععخواه یمعععع ایععععآ

و آرار  تیعععععدر ا  یار هعععععر یسععععع یعععععترییعععععه ب اسعععععت«طیعقبعععععه بعععععن معععععع»مطلعععععب نیعععععا یمدعععععا  بعععععرا

 یصعععععل امبریععععع  ینیرا بعععععه هعععععم نیععععع ی.او معععععدتدیویعععععو آلعععععه و سعععععلم ی هیعععععهللا عل یرسعععععو  خعععععدا صعععععل

یعععععععععه  یهن عععععععععام اورد،امعععععععععایبعععععععععود اسعععععععععالم ب کیعععععععععو آلعععععععععه و سعععععععععلم   رانعععععععععد و نرد هیعععععععععهللا عل

بعععععععا معععععععن  یدر دوسعععععععت»یعععععععد،به او  فعععععععت: اهار موضعععععععو  آ ععععععع لعنوووووووة هللا(«)ابوجهووووووول»دوسعععععععت 

 آن !ینععععععداریآب دهانععععععت را ب-نعععععععو  بععععععاهلل-یععععععه بععععععر صععععععورت محمععععععد نیععععععا ،م ریسععععععتیصععععععادر ن

 انیعععععبعععععه ر د،یععععع ل یبعععععا آن یعععععق یدوسعععععت  یعععععآن یعععععار ریعععععت را انجعععععام داد و بعععععه دل نعععععادان بعععععدبخت

ابوجهععععع  را  یبعععععا ابوجهععععع  و اسالم،دوسعععععت یدوسعععععت انیعععععو آخعععععرت ارتعععععاد او م ایعععععدن یابعععععد ییعععععار
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را  اتیععععععآ نیععععععرونععععععدآ ا یرا معععععع یراهعععععع نییععععععه چنعععععع یو خداونععععععد در ن ععععععوه  اویویسععععععان دیععععععبر ر

 نار  ررمود:

ُسوِل َسبِیال  )َو یَْوَم یَعَض  الظِّاِلُم عَ » ِِّخْذ ۲٧لَى یََدْیِه یَقُوُل یَا لَْیتَنِد اتَِّخْذُت َمَع الرِّ ( یَا َوْیلَتَا لَْیتَنِد لَْم ََت

ْکِر بَْعَد  ِْذ َجاَءنِد َو َکاَن الشِّْیَطاُن ِلْْلِْنَساِن َخذُوال  )۲٨فاُلَنا  َخِلیال  )   1«.(۲٩( لَقَْد َََضلِّنِد َعِن الذِّ

: یعععععععا  معععععععن دیععععععع و یمععععععع عععععععرد و  یه سعععععععتم یاریمیراآدستیحسعععععععرتآ معععععععیععععععع یرور و»

 یرا دوسعععععت نمععععع یبعععععر من،یعععععا  معععععن رالنععععع ی عععععررتم. وا یمععععع  یرا  ععععع امبریعععععارآ   یرویعععععراه ی 

 طانیآمعععععده بعععععود،دور و  معععععراه یعععععرد و یععععع می عععععررتم،او معععععرا ار  نعععععد ی عععععرآنآ  عععععن ار آن یعععععه بعععععرا

 «.  ارد یانسان را تنها م

 اموووووتیکوووووه روز ق ینووووود تا)معووووواذهللا( از آنوووووان نباشوووووتموووووام توووووالش خوووووود را بوووووه کوووووار بب پوووووس

بووووووا  ینیهووووووم نشوووووو یهووووووم کووووووه دار یگزنوووووودکتنها راهوووووو یموووووودسووووووت حسوووووورت و نوووووودامت بووووووه دنوووووودان 

 است. یو ال ابال نید یاز افراد ب یو دور کوکارانین

 

 !دیو عمل کن دیاوریب مانیا

را  یعملععععع هعععععر .دیعععععانجعععععام ده دیعععععتوانییعععععه مععععع یبسعععععط و  سعععععتر  اسعععععالم،هر یعععععار یبعععععرا

 :دیررما ییه خداوند متعا  م د،چرایبه نف  اسالم و مسلمانان است انجام دهیه 

َ یَْنُصْرُکْم »   ۲«. ِْن تَْنُصُروا للاِّ

 «.دهد یم یارییاو هم بهترآ یما را د،یده یاریآ خدا را نییدا ر»

و عمعععععع   یععععععر  یععععععهیاند انیععععععم یرابطععععععه یچععععععه یععععععه دانیععععععمندان دربععععععارهتوجععععععه بععععععه آن بععععععا

  یعععععدل نیو بعععععه همععععع میعمععععع  برسعععععان یرا بعععععه مرحلعععععه ی هنععععع یم اسعععععت یعععععه باورهعععععاالر ٬یعععععرده انعععععد

 .یندیرا  یر م« وعملوا« »آمنوا»همواره به دنبا   میاست یه  رآن یر

 :دیررماییه م دیهم تنم  ین هیآ نیا در
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ووووووووة  َُْخِرَجووووووووْت ِللنِّوووووووواِس تَووووووووأُْمُروَن بِوووووووواْلَمْعُروِف َوتَْنَهووووووووْوَن َعوووووووونِ » اْلُمْنَكووووووووِر  ُكْنووووووووتُْم َخْیووووووووَر َُمِّ

 1.«َوتُْؤِمنُوَن بِابِِّ 

ررمعععععان  ی عععععییعععععه بعععععه ن٬آمعععععده انعععععد دیعععععمردمعععععان  د ییعععععه بعععععرا دیهسعععععت یامتععععع نیبهتعععععر یعععععما»

 «دیدار مانیو به خداوند ا دیداریبار م یستیو ار نایا دیدهیم

یعععععه چرا ٬ یعععععر یعععععرده اسعععععت معععععانیخداونعععععد عمععععع  را  بععععع  ار ا جعععععانییعععععه در ا دیعععععین د عععععت

و آن را  میرا انجعععععام دهععععع سعععععتهیتعععععال  و یویععععع  یا معععععانیا نیعععععا در راه امععععع خواهعععععدیخداونعععععد مععععع

 .میعم  برسان یبه مرحله

! هر عععععاه بعععععه خعععععاطر اسعععععالم و مسعععععلمانان یعععععرو  بعععععه انجعععععام اعمعععععا  ریعععععبعععععرادر عر یا  عععععن

 !یهست داریخود  ا مانیبدان یه بر ا ٬یصال  نمود

 

 !دییکتاب خداوند تمسک بجو به

 ٬میبعععععه جعععععد انجعععععام دهععععع دیعععععبا ٬یداریعععععدبعععععات و  ا یبعععععرایعععععه معععععا  یامعععععر نیتعععععرو مهم نیآخعععععر

 یابععععععاد رنعععععد  یآن بعععععر تمعععععام هیعععععحفععععع  و تطب ٬ار جهعععععت تعععععالوت یتمسعععععک بعععععه یتعععععاب خداونعععععد

 ععععرآن  نیععععا تععععوانییععععه معععع یبععععه راسععععت: »ررمععععودیهللا و آلععععه وسععععلم معععع یایععععرم صععععل امبریععععاسععععت   

را خعععععتم  عععععرآن  بعععععارکیاسعععععت یعععععه هرمعععععاه حعععععدا    یضعععععرور یعنعععععی« معععععاه خعععععتم یعععععرد کیعععععرا در 

یععععععرد و  یتععععععا بتععععععوان بععععععا  ععععععرآن رنععععععد  ٬جععععععرء کیعععععع ایععععععجععععععرء و نصععععععد و  کیعععععع ینمععععععود  رور

 .بود ییتاب مبارا آسمانهمواره با آن

یععععععه  ععععععرآن در وجععععععود   ییسعععععع: » نععععععدیررمایهللا وآلععععععه وسععععععلم معععععع یاسععععععالم صععععععل امبریعععععع 

مسععععععنله ٬آن یریاد یععععععتععععععر ار  را ععععععت  ععععععرآن و مهم«. مخروبععععععه اسععععععت یهمچععععععون خانععععععه ا٬سععععععتین

 آن است. اتیآ ریتفس یریو ررا  دی واعد تجو تیرعا ی

بعععععه  یتعععععا بتعععععوان در رنعععععد  میینععععع ی عععععرآن رنعععععد  یبعععععا  عععععرآن و و بعععععرا دییعععععای!بریعر دوسعععععتان

 .میینما تیها عم  یرده و  لب و رو  را بر دستورات آن تدبآن
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 لعععععب دسعععععت بعععععه دععععععا بردایعععععته و  می! ن ار خعععععتم  عععععرآن الرم اسعععععت یعععععه ار صعععععمرانیععععععر

 میبععععر صععععراط مسععععتق ٬مییععععویمعععع  یععععنا  ییععععه بععععه لقععععا ییععععه مععععا را تععععا رور میار خداونععععد بخععععواه

 استوار بدارد. عتییر

 .«نیرب العالم ای نیآم»دابت  دم بدار!   یخو تیما را بر هدا یها! د ایخدا

 ****************   
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 امید

 د؟یرا درک کرده ا أسیخطر  ایآ

 «ىَٰ یُغَیِّوووووُروا َموووووا بِأَْنفُِسوووووِهْم َحتِّووووو »یعععععه  عععععانون  دیعععععتصعععععور ین نیچنععععع دییعععععا٬ ریععععععر بعععععرادران

دانسععععت یععععه  دیععععیععععود. امععععا با یمربععععوط معععع رییععععندایععععته و رقععععط بععععه عمعععع  و تو دیععععبععععا ام یارتبععععاط

سعععععخت و  یرورهعععععا رییعععععتو امیعععععیعععععه در خعععععال  ا دیععععع و یبعععععه معععععا مععععع ٬یدر رنعععععد  رییعععععتو ی اععععععده 

و  ییعععععامنا دیعععععبا ایعععععیععععرد  آ دیععععع عععععن در آن هن ععععام چعععععه با رد یععععع  یرو  عععععرار معععع  یدر  ععععع ی یتععععار

 !دیآ یدستمان بر نم ارییار چی: همییب و یهنیا ای ررت یرا    یواماند 

 ایععععع. سعععععتین  یبععععع یبعععععاطل ا یعععععاوهعععععام و خ ٬رییعععععاو عععععات مم عععععن اسعععععت  فتعععععه یعععععود: تو ی عععععاه

سععععععخت اسععععععت و سععععععا   اریبسعععععع ٬هععععععدد دور و درار کیعععععع ی فتععععععه یععععععود: تف ععععععر دربععععععاره  یععععععهنیا

انت ععععععار  نیععععععدر ا یا دهیععععععرا چید   ععععععن هععععععراصععععععله وجععععععود دار رییععععععتو جععععععادیتععععععا ا یمتمععععععاد یهععععععا

وجععععععود  رییععععععتو امیععععععخععععععال  ا درمم ععععععن اسععععععت  ییتف ععععععرات و حععععععرد هععععععا نیچنعععععع ٬ی! آرسععععععتین

 ستند ین یدیو ناام ننی هانیا ایدایته باید  اما آ

یععععععه اعتمععععععاد بععععععه خداونععععععد چرا ،اسووووووت یجوووووود اریبسوووووو یخطوووووور یدیوووووو! ناامزیووووووبوووووورادران عز 

بععععععه  ضععععععا و  ععععععدر  دهیعععععععق یدیععععععو ناام ننیعععععع نیچنعععععع. همینععععععدیرا در وجععععععود یععععععخ  مترلععععععر  معععععع

و  یعععععودیمععععع یمنتهععععع یو وامانعععععد  یبعععععه  عععععوچ ننیعععععو  سعععععاردیرا بعععععه یعععععدت مترلعععععر  مععععع یالهععععع

 رود. یم نیار ب  یو ت است یه  درت اراده و تحرا به تدرآن

جععععععدا  یععععععیو آررو دیععععععاسععععععت یععععععه یععععععما را ار هععععععر ام نیععععععا ننیععععععار خطععععععرات   ععععععرید ی ععععععی

در  ارییاهعععععد و آن  عععععاه همعععععت بلنعععععد و ایعععععت یمعععععچیعععععمان یعععععما   یرا  ععععع ییعععععرده و ارر  رنعععععد 

یعععععه در  یابیعععععیدرم ٬یرا ن عععععاره ینععععع ی.آن و عععععت یعععععه چنعععععان امتعععععرودیمععععع نیوجعععععود یعععععما ار بععععع

 ایعععععع ٬نععععععدارد  یریععععععچ یععععععهنیای سععععععت خععععععورده و منهععععععرم اسععععععت  نععععععه بععععععه خععععععاطر  رهععععععایتمععععععام چ

 و آررو را دیععععععام یععععععهنیبل ععععععه بععععععه خععععععاطر ا ٬و اسععععععتعداد خععععععود را ار دسععععععت داده اسععععععت ییتوانععععععا

 نابود یرده است. یبه یل
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 دیععععععیععععععن  ععععععادر بععععععه انجععععععام یععععععار و تول چیهععععععا هعععععع نععععععهیرم یدر تمععععععام یچنععععععان جامعععععععه ا در

حعععععاالت  یم عععععر در برخععععع سعععععت،یو تفعععععور امعععععت خعععععود ن یروریعععععخواهعععععان یسعععععب   ینبعععععوده و یسععععع

 .ستین سهیو مقا مییه آن هم بر تمام جامعه  اب  تعم یو ررد ییاستدنا

 یهاآیععععععععه ی سععععععععت و نایععععععععام دیععععععععام یابودنعععععععع یعنععععععععیییچنععععععععان خطععععععععر برر  ی جععععععععهینت

 ییعععععم رنععععع  مععععع یخداونعععععد را یعععععجامععععععه را در بعععععر  ررتعععععه و اعتمعععععاد بعععععه  عععععدرت ال یاسعععععت،تمام

 یود. یی ست امت به سقوط و انحطاط منجر م  ییود،و به تدر

صعععععحبت  تیعععععبعععععه اهم اید آیعععععرا خعععععوب درا یعععععرده ا یدیعععععو ناام ننیعععععتعععععا ینعععععون خطعععععر  ایعععععآ

 ی عععععع رییععععععحصععععععو  تو یو در وجععععععود ارععععععراد جامعععععععه، بععععععراو یایععععععتن نهععععععا  آرر دیععععععام یدربععععععاره 

 د یبرده ا

 تابد! یم دیخورش گرید بار

را مملعععععو ار التعععععرام و تعهعععععد  ید،رنعععععد ییعععععه ام دیعععععابی یمععععع د،دریعععععبن ر نعععععدهیبعععععه سعععععمت آ ا عععععر

 یاعتمعععععاد بعععععه خعععععدا و اعتمعععععاد بعععععه نفعععععن رادر وجعععععود آدمععععع یعنید یعععععنما یمدبعععععت بعععععودن مععععع دیعععععو مف

 .دیاررا یتفور م یو  وه  دیتولیند و برتوان،تحرا،  یم تیتقو

  ععععععععععرانیوجععععععععععود دایععععععععععته بایععععععععععد و آن را در درون خععععععععععود و د دیععععععععععهمععععععععععواره ام دیععععععععععبا

یععععععه  یوجععععععود دارد در حععععععال دیعععععع:بلععععععه امدییو ب و دیععععععآت ان ندهدییععععععیایت.سععععععرتان رایبععععععه نیععععععان تن

 یرییععععع عععععاه تو چیهععععع دیعععععین نیچنععععع ر،ا ری.خدیعععععن عععععرده ا تیعععععآن را در وجعععععود خعععععود ن ایعععععته و تقو

 د ید.حاص  نخواه

کووووورده و در  دایوووووظووووون بوووووه خووووودا پ م،حسووووونیرا در وجودموووووان بکار دیوووووواقوووووع اگووووور موووووا ام در

وجعععععود دایعععععته  دیعععععمعععععا ام یا عععععر در  لعععععب هعععععا .میکنووووو یمووووو شووووورفتیپ یزنووووودگ یهوووووا نوووووهیتموووووام زم

 یمععععع  یارعععععرا ا مانییعععععده و جویععععع  و ایعععععت یعععععتریبایعععععددعا و تضعععععر  معععععان بعععععه در عععععاه خداونعععععد ب

هعععععم  رییعععععیعععععود و تو یمحسعععععوب مععععع دیعععععولحعععععرا و تت یبعععععرا یمعععععیع  یرویعععععن دیعععععیعععععه ام ابعععععد چرای

 معععععانیحعععععرد ها یصعععععورت تمعععععام نیعععععا ریعععععاسعععععت و رنه در   یچنعععععان تحعععععرا و جهیععععع ارمنعععععدین

 دیععععع!ما باسعععععتین  یباطععععع  بععععع یالیعععععم،خییتعععععاب بعععععدان ایعععععاره یعععععرده ا نیعععععیعععععه در ا رییعععععتو یبعععععرا

 یو معععععا بعععععه رنعععععد  ابعععععدی یععععععرت خعععععود را دوبعععععاره بعععععار مععععع ییعععععه امعععععت اسعععععالم میبایععععع دواریعععععام

 .میابی یم تدس یا همانییر
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یععععععععه در اطرارمععععععععان وجععععععععود  یمسععععععععا   و میعععععععع الت ییععععععععه تمععععععععام میبایعععععععع دواریععععععععام دیععععععععبا

بععععععه دسععععععت مسععععععلمانان خواهععععععد  یاسععععععالم یهععععععا نیررعععععع  خواهععععععد یععععععد و سععععععررم  یدارد،بععععععه تععععععدر

 بینصععععع ریعععععیعععععه در صعععععد سعععععا  اخ ییبحعععععران هعععععا و ی سعععععت هعععععا یعععععه میبایععععع دواریعععععام دیعععععارتاد.با

 ک،بعععععارییعععععدن یعععععب تار یهنعععععد یعععععد و  عععععن ار سععععع رمسعععععلمانان یعععععده اسعععععت،هر ر ت عععععرار نخوا

و  میب عععععار معععععانیهعععععا را در د  ها دیعععععام نیعععععا دیععععع! بایآر خواهعععععد  ررعععععت. دنیعععععتاب دیخوریععععع  عععععرید

 .میآن ها را بارور ین

 بخش است! دینو ینیشما د نید

و بیعععععارت  دیعععععنو نیعععععمعععععا د نیعععععیعععععه د دیعععععدان یمععععع ایعععععر،آیعر یو خواننعععععده  ی رامععععع بعععععرادر

اسععععععالم وا ه معععععع ده و  نیععععععد یبععععععه انععععععداره  انیععععععار م اتععععععب و ادیععععععدام  چیاسععععععت در وا عععععع  در هعععععع

 ت رار نیده است. دینو

و سعععععععععرور بعععععععععه وجعععععععععود  ییعععععععععاد یاسعععععععععت ار القعععععععععا د،عبارتیعععععععععنو ایعععععععععو  ،م دهیبلیعععععععععر

یععععععععده و در وجععععععععود خععععععععود  دایععععععععدر صععععععععورت یععععععععخ  هو ییععععععععه آن خویععععععععحال یانسععععععععان،طور

 یند. یاحسان خویبخت

 ت !اس نهفته«یبلیر»در ییبایر ییه چه معن دینیبیم

 ییععععععه چ ونععععععه اسععععععالم بععععععا معععععع ده دادن بععععععه مسععععععلمانان آنععععععان را مسععععععرور معععععع دیععععععین  ععععععو 

 وا ه را به یار برده است: نیا یدر مواض  متعدد مییر د  رآنینما

وووووووِر الِّوووووووذ وَ » آَمنُووووووووا َو َعِملُووووووووا الّصووووووواِلحاِت ََنِّ لَُهوووووووْم َجنّوووووووات  تَْجوووووووري ِموووووووْن تَْحتَِهوووووووا  نَ یبَّشِ

َْنهارُ  ًْ  1«.ا

را  یعععععانیبعععععده یعععععه ا دیعععععیعععععرده اند،نو سعععععتهییا یآورده و یارهعععععا معععععانیا یعععععه یبعععععه یسعععععان و»

 «.است یجار بارانیاست یه در ررودست آن جو ییبوستان ها

ِخَرلِ  یاْلبُْشر لَُهمُ » ًْ ْنیا َو فِد ا  ۲«.فِد اْلَحیاِل الد 
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آ بیعععععععارت بخععععععع  دارنعععععععد و در آخعععععععرت همیبهیعععععععت یاهعععععععاییر  ایعععععععدن یدر رنعععععععد ان آنعععععععان»

 «.را دارندآ

بِالِّوووووووذیَن لَوووووووْم یَْلَحقُووووووووا بِِهوووووووْم ِموووووووْن َخْلِفِهوووووووْم َاَّل َخوووووووْوٌف َعلَوووووووْیِهْم َو ال ُهوووووووْم  ْستَْبِشوووووووُرونَ َویَ »

 1« یَْحَزنُونَ 

انععععععد خععععععو  و تنععععععد،چرا  وسععععععتهییععععععه بععععععه دنبالنععععععد و هنععععععور بععععععه آن ن  یار احععععععوا  یسععععععان و»

 «.یوند یم نیبر آنهاست ونه اندوه  یمییه نه ب

ِر الّصابِِرینَ  وَ »  «.بده دیصابران را نو و» ۲«بَّشِ

ِر اْلُمْحِسنِینَ  وَ »  «.به نی و اران بیارت بده و»  ٣«بَّشِ

 ٤«(٣٩)ضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرلٌ  (٣٨)ِفَرلٌ یَْوَمئِذ  ُمسْ  ُوُجوهٌ »

 «.تابناا باید*خندان و یادمان ییچهره ها یرور نیچن در»

 یدربععععععاره خداونععععععد  هیععععععآ60 ایعععععع 50ار  ییععععععه در بعععععع مینععععععیب یصععععععورت معععععع نیبععععععه همعععععع و

 .دی و یبیارت سخن م

کووووووه متأسووووووفانه  یو بشووووووارت اسووووووت!در حووووووال دیووووووام نیوووووومووووووا د نی!دزیووووووبوووووورادر عز ی،ایآر

و  زیوووووبووووورادر مسووووولمان! برخ ینوووووابود کننوووووده،فرا گرفتوووووه اسوووووت.ا أسیوووووسراسووووور وجوووووود شوووووما را 

 را در وجود خود زنده کن! دیام گریبار د

 !میتو را مژده آور فرستاده ا ما

اسعععععت یعععععه ار خعععععاا  یموجعععععود م بیعععععریتوجعععععه ین بعععععایمطلعععععب ر نیعععععتعععععا بعععععا هعععععم بعععععه ا دییعععععایب

 یعنیاسعععععععت، یو یعععععععادمان یعععععععاریاست «بیعععععععر»یوا ه  یخلعععععععه یعععععععده اسعععععععت،اما اصععععععع  در معنععععععع

 ی ععععععرید یبععععععایر یاسععععععت.ن ته  یو یععععععادمان یععععععاریمان،استییععععععما و امععععععت اسالم یاصعععععع  وجععععععود

 نیاو آلعععععه و سعععععلم اسعععععت، هیعععععلهللا ع یبرر عععععوار معععععا حضعععععرت محمعععععد صعععععل امبریعععععیعععععه معععععرتبط بعععععا  

بیعععععارت هعععععا مربعععععوط بعععععه  نیعععععا یعععععتریب  نیبیعععععارت آمعععععده،ل امبرانیععععع  یتمعععععام یاسعععععت یعععععه بعععععرا
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و آلعععععه و سعععععلم مععععع ده مربعععععوط بعععععه  هیعععععهللا عل یرررنعععععد اسعععععت اما در معععععورد حضعععععرت محمعععععد صعععععل

 :دیرا  را ت نموده و به د ت در آن ها تنم  ین ریر اتیاست.آ یانییخ  ا

 1«بِغاُلم  َحلیم   فَبَشِّْرناهُ »

 .«میبردبار م ده داد یه او را به رررند اه ی آن»

 یبععععععرا ی ععععععرید نیععععععالسععععععالم بععععععوده اسععععععت و ا هیعععععععل میحضععععععرت ابععععععراه یمعععععع ده بععععععرا نیععععععا

 همسر  ساره:

 ۲.«ِمْن َوراِء  ِْسحاَق یَْعقُوبَ بِِ ْسحاَق وَ  فَبَشِّْرناها»

مععععععع ده  عقعععععععوبیاو را بعععععععهیبار  عععععععررتن و رادنآاسعععععععحار و ار نسععععععع  اسعععععععحار بعععععععه  آن عععععععاه»

 .«میداد

 م ده داده ید: نیچن نیا رین ایحضرت ریر به

ُرَ  بِغاُلم  اْسُمهُ یَحیدَزَكِریّا  ِنّا نُبَ  یا»  ٣«ّشِ

 .«میده یاست م ده م ییحییه نام   ی!ما تورا به  سرایریر یا»

 :دیررما یم ریالسالم ن هایعل میبه مر خداوند

ُرکِ یُ نِّ للٰاَ اِ  مُ یَمر ای»  ٤.«اْلَمسیُح عیَسى َْبُن َمریَمَ  بَِكِلَمة  مْنهُ اْسُمهُ  بَّشِ

اسعععععت  میبعععععن معععععر یسعععععیع  ییعععععه نعععععام  مسععععع  یخداونعععععد تعععععورا بعععععه یلمعععععه خعععععو میمعععععر یا»

 «دهدیبیارت م

 برآورد: ادییاروان رر ییه سا  یو ت یحت

ا ُغالمٌ  یَٰ بُْشر ای» ذَٰ  «. سر است کی نیم ده باد، ا» ٥.«هَٰ
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 بود.آ السالمهییعلوسدیحضرت  یعنیهم در خصو  رررند  آن

آ وسعععععععلمهیعلهللایمایصعععععععل امبریعععععععار    ییعععععععه  ععععععع یو صعععععععالحان امبرانیععععععع  یتمعععععععام نیبنعععععععابرا

 ها م ده داده یده است آن م ده مربوط به رررند است به آن

آمعععععدن  یالسعععععالمآ مععععع ده هییعلیسعععععییعععععه خداونعععععد چ ونعععععه ار ربعععععان ع دیععععع عععععو  ین اینعععععون

 :دی ویآرا به مردم موسلمهیعلهللایما یصل امبری 

را  بَِرسول  و »  1.«ِمن بَعِد اْسُمهُ َحَمد یأْتیَ ُمبَّشِ

 «.و نام  احمد است دیآییه بعدار من م یامبریبه   وبیارت ر»

 :یندیم دییمطلب را تا نیهم رین«بقره»سوره 119 یهیآ

 ۲.«را  ینَذ ورا  یَواِنّا اَرَسلناَک بِاْلَحّقِ بَش»

 .«میاهدهنده ررستاد میآور و ببه حه م ده ماتورا»

و  دیعععععععو بععععععع ر ام دییعععععععایآ بعععععععه خعععععععود بوسعععععععلمهیعلهللایجوانعععععععان امعععععععت محمدیصعععععععل یا  عععععععن

اسععععععت،  دهیهنععععععور بععععععه مرحلععععععه عمعععععع  نرسعععععع رییععععععا رچععععععه تو د یععععععبیععععععارت را در وجودتععععععان ب ار

 رادر دلها یایت. دیام دیبا  نیل

 نور شماست! دیام طیشرا نیترسخت در

 یبخیعععععع دیععععععصععععععفت نو دیععععععین هیقسععععععلمآتح وهیععععععهللا عل یرسععععععو  خععععععدا یصععععععل رهیدر سعععععع ا ععععععر

.برر ان اصعععععععحاب رسعععععععو  دیعععععععینیبعععععععارهم میعععععععاهده مععععععع طییعععععععرا نیترار حضعععععععرت رادر سعععععععخت

معععععععععردان اسعععععععععالم  نیترارریعععععععععمند یعععععععععهییسعععععععععان د یعععععععععآرا ن عععععععععاره ینوسعععععععععلمهیعل هللایخدایصعععععععععل

ییصعععععلامبرییعععععه   یده نفعععععر- مبیعععععره یعیعععععره د یهسعععععت یآنعععععان چعععععه یسعععععان دیعععععدانیمععععع ایانعععععد.آبوده

بعععععر  یسعععععخت ییععععه معععععر  آنعععععان ضععععربه  ییسعععععان-بهیعععععت را بعععععه آنععععان داد یمآ معععع دهسعععععل وهیعععععلهللا

 نیاسعععععالم اربععععع ی عععععرید ینچیبعععععا معععععر  آنعععععان و معععععر  هععععع  نیبعععععود،ل یامعععععت اسعععععالم ی عععععرهی 

یحفععععع  مععععع یطیخعععععود را در هعععععر یعععععرا نیعععععار آن خداسعععععت و خداونعععععد د نیعععععیعععععه د رود،چعععععراینمععععع

 یند
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 ایررسععععععتاد.آ یامعععععع ده  یخداونععععععد بععععععرا-عنهععععععاهللایرضعععععع-جععععععهیمععععععر  حضععععععرت خد هن ععععععام

یی صعععععععععلامبریعععععععععبعععععععععوده است همسعععععععععر محبعععععععععوب   یچعععععععععه یسععععععععع جعععععععععهییعععععععععه خد دیعععععععععدانیمععععععععع

 یح معععععععععت و مهربعععععععععان یسرچیعععععععععمه نیو برتعععععععععر هعععععععععایدر سعععععععععخت یو اوریارویآ،وسعععععععععلمهیعلهللا

یععععععععععععد و  ر آ نععععععععععععاالسععععععععععععالمهییعل یبود جبر یععععععععععععه در بسععععععععععععتر مر   اهیععععععععععععان،وآنیا یبععععععععععععرا

بهیععععععت یععععععه نععععععه سروصععععععدا درآن وجععععععود  در یارا بیععععععارت بععععععاد بععععععه خانععععععه جععععععهیخد»ررمععععععود:

 1«.در آن است یو درماند  یدارد ونه خست 

 نیو رررنعععععد  جعععععابر بعععععن عبعععععدهللا  م ععععع دیحرام بعععععه یعععععهادت رسعععععبنیعععععه عبعععععدهللا یهن عععععام

آاو را وسعععععععلمهیعل هللاییصعععععععلامبریمیعععععععوو  بود   هیعععععععدر ینعععععععار جسعععععععد  عععععععدر  بعععععععه  ر نیو حعععععععر

ییصععععععععععل امبرید، یععععععععععینیه مععععععععععمالح عععععععععع« جابر!خویععععععععععحا  بععععععععععا ! یا»صععععععععععدا رد و ررمععععععععععود:

رسععععععععو   ی!جععععععععابر  فععععععععت:اا :خویععععععععحا  بدیررمایمعععععععع ییخصعععععععع نیآ بععععععععه چنععععععععوسععععععععلمهیعلهللا

  درم مرده و نله دختر ار او به جا مانده است ! یهیخدا!چ ونه خویحا  بایم در حال

لح ععععععععات  نیتردر سععععععععخت یجععععععععابر!حت یا ،یآر»آ ررمععععععععود:وسععععععععلمهیعلهللاییصععععععععل امبریعععععععع 

یععععن سععععخن  چیین،چععععرا یععععه خداونععععد بععععدون حجععععاب بععععا هعععع یابر یععععادجعععع یحععععا  بععععا  اهععععم خو 

بنعععععده  یا»و  عععععرده بعععععا او سعععععخن  فعععععت یعععععه  حجعععععابیاسعععععت،اما  عععععدرت را رنعععععده یعععععرد و بععععع ن فتعععععه

 .2«!من ار من بخواه تا به تو عطا ینم

 

 یتوووووووانیاسووووووت کووووووه تووووووو موووووو ینووووووور دیووووووام طیشوووووورا نیتر! در سووووووختزیووووووبوووووورادر عز یا یآر

 !ییمایکرده و راه را بپ لیدرخشان تبد یدیرا به خورشآن

 که درراه است! بایز یاندهیآ

یععععععه  میابیععععععدر م م یلوععععععت اسععععععتخراد ینععععععرا ار ررهن  دیععععععام ایععععععامعععععع   یوا ه یمعنعععععع ا ععععععر

 نعععععععدهیمطلعععععععوب در آ یادادن حاددعععععععهر  ییعععععععرده اسعععععععت:انت ار و تو ععععععع  بعععععععرا یمعنععععععع نیرا چنعععععععآن

را یععععع    دیعععععام دنیهمعععععان دور بعععععه ن عععععر رسععععع رسعععععد دروا  یبعععععه ن عععععر مععععع دیعععععیعععععه حصعععععو  آن بع

 .میببر ی  دیام تیبه اهم یتریتا ب دییای. بدهدیم
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ار رعععععروی  ی عععععی یعنعععععیاسعععععت   یدتیععععععق یمسعععععنله کیععععع دیعععععیعععععه ام دیدایعععععته بایععععع ادیععععع بعععععه

 :دیخوب د ت ین هیآ نیماست  در ا ینید

 1«.فِرونَوال تَْیأسو ِمْن َرْوحِ للّاِ  نّهُ ال یَْیأُس ِمْن َرْوحِ للّاِ  اّل اْلقَْوُم اْلكا»

 یار رحمععععععت الهعععععع ی،چععععععرا یععععععه جععععععر یععععععارران یسعععععع دینبایعععععع دیععععععنوم یالهعععععع واررحمععععععت»

 .« رددینم دینوم

 را یارر خوانده است! ییها! خداوند چنان انسانبیعج چقدر

شووووووک کووووووردن در  یعنووووووی یازرحمووووووت خداونوووووود أسیوووووو! دیععععععمسععععععنله خععععععوب د ععععععت ین نیععععععدرا

و  یفراموشوووووو یدیوووووودتر نیشووووووود! چنوووووو یکفوووووور محسوووووووب موووووو قتووووووا  یحق نیووووووو ا ،ینوووووویقیاموووووور  کیوووووو

را در صوووووود کووووووه هنگووووووام خلقووووووت جهووووووان، خداونوووووود آن یشووووووک دررحمووووووت خداونوووووود اسووووووت. رحمتوووووو

 یرا بووووورافووووورو فرسوووووتاد و نوووووودو نُوووووه بخوووووش آن نیقسووووومت آن را بووووور زمووووو کیوووووو  دیوووووقسووووومت آفر

 فرمود. رهینزد خود ذخ امتیروز ق

ار آن  یدیععععععوناام ننیععععععاسععععععت  ن ریععععععو ررا   یحععععععد وسعععععع نیعععععع!رحمععععععت خداونععععععد تععععععا ایآر

در  ی،چرایعععععععه چنعععععععان یخصععععععع یعععععععودیمحسعععععععوب مععععععع یدتیعععععععمیععععععع   عق کیععععععع  عععععععران،یب یایعععععععدر

سعععععععخن  نیعععععععمنجعععععععر یعععععععده اسعععععععت!و ا یدیعععععععو ناام ننیعععععععرحمعععععععت خداونعععععععد یعععععععک یعععععععرده و بعععععععه 

 :دیررما ی رورد ار را ررامو  یرده است یه م

رحمعععععععت خعععععععود را بعععععععر خعععععععود   رورد ارتعععععععان»۲.«نَْفِسوووووووِه الّرْحَموووووووةَ   یَٰ َکتَوووووووَب َرب ُکوووووووم َعلووووووو»

 «.مقّرر دایته است

آن عععععاه یعععععه خداونعععععد :»دیعععععررمایمطلعععععب اسعععععت یعععععه مععععع نیهمععععع دیّعععععم  ریعععععن ینبعععععو  یحعععععد نیعععععا

عععععععععر  اسعععععععععت  یخععععععععود یعععععععععه در بععععععععاال″ لعععععععععو  محفععععععععو ″،در یتععععععععاب  دیععععععععمخلو ععععععععات را آرر

 3«.ترآ استیوررونارتهیو  صبم  لبه نویت:همانا رحمت من بر خیم 

 :دیررماییه م ییمهربان است،تا جا اری، رورد ار ما بس یآر
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 1.«ء  یْ َوِسْعَت ُکلِّ شَ  یَمتَو َرحْ »

 «.است ریرا ررا  ریمن همه چ ورحمت»

 یادهیععععععع:رادیییعععععععده و ب و ونی،وا عععععععر معععععععن دیعععععععروا دار دیعععععععدر رحمعععععععت خداونعععععععد ترد ا عععععععر

 د چرایهیو  لععععععت، خداونععععععد مععععععارا عععععععرت نخواهععععععد بخیعععععع یخععععععوار نییععععععه بعععععععدارا دیععععععد بدانیندار

یعععععما وارد  معععععانیو ا دهیعععععحعععععدود عقیعععععما تجعععععاور نمعععععوده و بعععععه  یو ن عععععر رعععععرد د اهیعععععمسعععععنله و د

 یده است.

محفعععععععو  خواهعععععععد  یخواهعععععععد یعععععععرد وآن را ار هعععععععر  رنعععععععد یاریعععععععخعععععععودرا  نیعععععععد خداونعععععععد

خداونعععععد در  یهایباتوجعععععه بعععععه وععععععده ریعععععومعععععا ن یعععععودیمععععع یمسعععععنله تمعععععام یعععععده تلقععععع نیدایعععععت،وا

اسععععت یععععه تحععععرا و  نیععععامععععا انچععععه یععععه ار مععععا خواسععععته یععععده رقععععط ا م یینعععع یمعععع دیعععع رآنآبععععر آن تنی

 .مییرا یوی  نما نیرا ار خود نیان داده و با صدر و عرم در ا ی  اندیتال

موجووووب کفوووور  أسیوووو ایووووآاسععععت یععععه:  نیععععا می یععععر ینعععع دیععععجععععا با نیععععمهععععم یععععه در ا ین تععععه  کیعععع

مسوووووولمان  ریووووووتکف یکووووووه مسووووووأله  دیکووووووامال مواظووووووب باشوووووو ریووووووگفووووووت  خ دیوووووواسووووووت؟ در جووووووواب با

ونوووووود آن را در زمووووووره بلکووووووه خدا سووووووت،یموجووووووب کفوووووور ن أسیوووووواسووووووت.  یمهموووووو اریبسوووووو یمسووووووأله 

صععععععععفات م منععععععععان و  ار یدیععععععععو ناام ننیعععععععع ععععععععن فرموووووووووده اسووووووووت.  انیووووووووصووووووووفات کووووووووافران ب ی

 سععععت،ین ییععععه خداونععععد بععععه آن راضعععع ییععععه صععععفت بععععد دیهسععععت ییععععما راضعععع ایععععآ سععععت یمسععععلمانان ن

 در یما وجود دایته باید !

 عععععاه تعععععن بعععععه  چینمعععععوده و هععععع رونیعععععصعععععفت ریعععععت را ار د  خعععععود ب نیعععععا دییعععععای! برانیععععععر

ر ععععععم  یو علعععععع دیسععععععرتان را بععععععاال  ررتععععععه و همععععععواره یععععععاداب و  یععععععاده رو بایعععععع د یععععععنده ننیعععععع

انتقعععععا    عععععرانیرا ار صعععععورت خعععععود بعععععه د دیعععععو ام ییعععععاد د،یعععععیعععععه در وجعععععود خعععععود دار ییدردهعععععا

 .دیده

ار چیعععععععمانتان  یدیعععععععیعععععععه هر عععععععر ایعععععععک تعععععععرن و نوم دیععععععع! اجعععععععاره ندهریععععععععر دوسعععععععتان

و تعصععععععب  رتیععععععن و در  بععععععرادران مسععععععلما یدر محبععععععت و دوسععععععت دیعععععع ععععععردد  ایععععععک با یجععععععار
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بعععععه  یبعععععودن، خعععععدمت عملععععع دیعععععمف دیعععععیعععععود و بعععععه دنبعععععا  آن با ریاسعععععالم، ار چیعععععم سعععععرار یبعععععرا

 .ردیدر وجودتان ی     بایر یا ندهیآ دیمسلمانان و حسن  ن به خداوند  ادر، و ام

 بنشان! یرا که در دست دار ینهال

یععععععما  خطرنععععععاا اسععععععت، چععععععرا یععععععه بععععععه  ععععععو  دییعععععع و ی: آن چععععععه یععععععما مععععععدییععععععب و دییععععععا

 یدیععععععیععععععه مملععععععو ار ناام یامععععععت اسععععععالم یتمععععععام نیاسععععععت، بنععععععابرا رهیععععععار  ناهععععععان یب یدیععععععناام

 تیععععوا ع نیععععیععععه مععععا بععععا ا دیععععخواه یبایععععند!  ععععن یععععما معععع یمعععع رهیععععهسععععتند در حععععا  انجععععام  نععععاه یب

: میب ععععو دیععععدر جععععواب با م یهععععم نبایعععع نی یععععه انععععدوه دیععععخواه یمعععع ایععععآ م یتلععععخ چععععه یععععار ینعععع یهععععا

: معععععا بیعععععر  می عععععو یمعععععن مععععع د،یعععععندایعععععته و نعععععدارم. د عععععت ین یرمعععععن هر عععععر چنعععععان من عععععو ر یعععععخ

و  یدیعععععععماسعععععععت و ناام یععععععععیو یععععععععور طب یار آ عععععععاه ینایععععععع ،یو احسعععععععان درد روحععععععع میهسعععععععت

 یاسععععت یععععه منجععععر بععععه تععععرا عمعععع  و نععععابود ینسععععییععععود،  یمحسععععوب معععع رهیععععیععععه  نععععاه یب ننیعععع

 ،یوطیچعععععون گگ سععععع یبل عععععه ن عععععر دانیعععععمند سعععععت،یسعععععخن معععععن ن نیعععععیعععععود  ا یدر د  مععععع دیعععععام

 هیععععععل عقعععععوبییعععععه حضعععععرت  یهن عععععام دیعععععبایعععععد.  عععععو  ین ی   رحمعععععه هللا مععععع یو  هبععععع یطبععععع ر

السعععععالم  سعععععران   هیععععععل وسعععععدیار حضعععععرت  یخبعععععر یو بععععع یسعععععا  دور سعععععتیالسعععععالم  عععععن ار ب

 ررستاد به آنان چه  فت: نیامیو بن وسدیرا به دنبا  

ِ َ  ِنِّووووووهُ اَل یَووووووا بَنِوووووودِّ اْذَهبُوووووووا فَتََحسُِّسوووووووا ِمووووووْن یُوُسووووووَف َوََِخیووووووِه َواَل تَیْ » أَُسوووووووا ِمووووووْن َرْوحِ للاِّ

ِ  ِالِّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ   1.«یَْیأَُس ِمْن َرْوحِ للاِّ

 

و ار رحمععععععععت  دیععععععععو بععععععععرادر  ب رد وسععععععععدی یو در  عععععععع دیععععععععرررنععععععععدان مععععععععن! برو یا »

 .«ن ردد دینوم یار رحمت اله یچرا یه جر خدا نیناسان یس د،ینبای دینوم یاله

و بعععععه دنبعععععا  برادرانیعععععان ن یعععععته  دهییعععععه آنعععععان دسعععععت ار عمععععع  ییععععع بعععععود نیعععععا ننیععععع بلعععععه،

 بودند.
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رعععععرا  امعععععتیار یعععععما   ی عععععیا عععععر بعععععر »وسعععععلم ررمعععععوده اسععععت  هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععع 

آ در دسعععععت دایعععععت، آن را یدر ی عععععریهعععععر درخعععععت د ایعععععیعععععه او نهعععععا  خرمعععععا ی یدر حعععععال د،یرسععععع

 1.«آن هن امآ بنیاند!

ر ععععم آن احععععوا  سععععخت یععععه آسععععمان  یعلعععع یعنععععی سععععت یسععععخن چ نیععععا یمعنعععع دیععععدان یمعععع ایععععآ

یععععععله ور  اهعععععایبعععععه لعععععرره ارتعععععاده و در نییعععععوند و رمععععع یو یعععععوه هعععععا نعععععابود مععععع دهیعععععچیدر هعععععم  

 نیدر دسعععععععت دایعععععععت آن را در رمععععععع  عععععععوین یبععععععع ر ایععععععع یار یعععععععما نهعععععععال ی عععععععیا عععععععر   ردنعععععععد،یم

اسععععت یععععه ا ععععر چععععه یععععما  نیععععه سععععخن ایععععد  یمعنعععع ارععععت یب ععععارد، ا ععععر چععععه دمععععر آن را نخواهععععد 

یعععععما  ی فعععععهیب ویعععععد  چعععععرا یعععععه و  ریعععععخ  یو تعععععرو یدر جهعععععت آبعععععادان د،یک دمعععععر هعععععم نیعععععومالععععع

 ینسعععععیو  یدیعععععناام نیاسعععععت و دمعععععرات آن بعععععه دسعععععت خداونعععععد اسعععععت. بنعععععابرا یو آبعععععادان یسعععععارند 

یععععود.  ییععععه منجععععر بععععه تععععرا اهتمععععام بععععه امععععور مسععععلمانان یععععود، حععععرام بععععوده و  نععععاه محسععععوب معععع

تعععععا بعععععه  دیعععععت خعععععود  وطعععععه ورم، معععععرا رهعععععا ینمعععععردم! معععععن در میععععع ال ی: ادیعععععب و ییخصعععععمعععععدال 

: معععععن ی سعععععت خعععععورده ام دیعععععیعععععه ب و نیعععععا ایعععععیعععععنم!  ید یخعععععود و خعععععورد و خعععععورایم رسععععع یرنععععد 

 دیعععععنبا ر،یعععععاسعععععت، خ ارتععععهی انیعععععمعععععن  ا یبعععععرا ییعععععنم، رنععععد  یتوجعععععه نمععععع ریععععچ چیبعععععه هععععع  ععععریو د

تععععوان  فععععت: مععععن در  یهععععا معععع نیععععا ییععععرد  بععععه جععععا یرا بععععر ربععععان جععععار یسععععخنان نیهر ععععر چنعععع

معععععن در مقابععععع   ایعععععحععععع  آن هعععععا یویععععع  خعععععواهم یعععععرد،  ی ررتعععععارم، امعععععا بعععععرا یالت سعععععختمیععععع 

 .ستادیها وا مانده ام، اما ار یوی  بار نخواهم ا یسخت

تععععععال   یامععععععت اسععععععالم ییععععععه: چععععععرا بععععععرا دیار مععععععا خواهععععععد  رسعععععع امععععععتیدر رور   خداونععععععد

 نیععععععد ییععععععه ا ععععععر بععععععرا یدر صععععععورت د یععععععو همتتععععععان را رقععععععط مصععععععرود خودتععععععان یرد دیععععععن رد

هعععععم ندایعععععته بایعععععدآ نعععععه  جعععععهیبعععععوده و نت رینعععععاچ اریی ا عععععر چعععععه آن تعععععال  بسععععع دیعععععا یویععععع  ینخعععععد

 یمحسعععععوب نمععععع ییسعععععان یرمعععععره  در ریعععععو ن دیتنهعععععا  ناه عععععار نبعععععوده، بل عععععه معععععنجور هعععععم هسعععععت

 اند. ستادهییده و ار تال  بار ا ونییه من دییو

 آورد! مانیظاهر شد ا شیکه برا یدیخاطر ام به

وسععععلم هععععر جععععا و بععععا هععععر یععععن یععععه برخععععورد  هیععععهللا عل یصععععل امبریععععیععععه چ ونععععه   دیععععبن ر

 ییعععععه مععععع ییهعععععا   عععععو یسعععععخت یدر  هنعععععه   هیعععععیعععععارد و بعععععه و یمععععع یرا در د  و دیعععععینعععععد، ام یمععععع
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آن در د  هععععا سعععععخن  یایععععو اح دیععععخعععععواهم رقععععط دربععععاره ام یمععععن نمعععع »: اموردیععععخواهععععد بععععه مععععا ب

همعععععه جعععععا را  هعععععا یاورم یعععععه سعععععخت انیعععععسعععععخن بعععععه م دیعععععار ام یخعععععواهم هن عععععام یمعععععن مععععع م،یب عععععو

 ندارنعععععد، چعععععرا یعععععه در آن  یمععععع یارتیعععععو اسعععععباب آن را دسعععععت ن دیعععععمعععععردم ام یرعععععرا  ررتعععععه و تمعععععام

 .«یود یآی ار م یلح ات است یه م من وا ع

هر ععععععاه انسععععععان ار  رایععععععوجععععععود دارد  ر یدیععععععدرون یععععععما نععععععور ام ایعععععع: ادیخععععععود ب رسعععععع ار

 رد،یععععع  یمععععع یار و را دیعععععنفعععععن او را رعععععرا  ررتعععععه و ام نن،یععععع یهعععععا ی یخداونعععععد دور یعععععد تعععععار

بعععععه  د یعععععهعععععا ارعععععروده یعععععده، ام ی ییعععععه بعععععر تعععععار دیعععععنییعععععه یعععععخ  مععععع من هر عععععاه بب یدر حعععععال

هععععا و  لمععععات  ی یتوانععععد تععععار ییععععود، چععععرا یععععه رقععععط خداونععععد اسععععت یععععه معععع یمعععع یععععتریخداونععععد ب

 د ینفن را بردا

ِ َكاِشفَةٌ  (٥٧)ََِزفَِت اآْلِزفَةُ »  1«(٥٨)لَْیَس لََها ِمْن ُدوِن للاِّ

 یآن آیعععععععع ار یننععععععععده ا ی. جععععععععر خداونععععععععد بععععععععرادیرععععععععرا رسععععععععنده، رععععععععرا رسعععععععع آامععععععععتیی  »

 .«ستین

. آن  ععععععاه یععععععه ابععععععدی یمعععععع  یم منععععععان بععععععه خداونععععععد متعععععععا  ارععععععرا دیععععععدر آن هن ععععععام ام  ععععععن

یعععععخ  مععععع من ارعععععروده  یدواریعععععبعععععر ام سعععععتند،یا یار یعععععار بعععععار مععععع یمعععععاد یاسعععععاب هعععععا یتمعععععام

 دییععععایله اسععععباب اسععععت. بو خععععا انیععععیععععود، چععععرا یععععه  لععععب او همععععواره متوجععععه  رود ععععار عالم یمعععع

 :دیبا ی وه  و  ررا ده ی صه  نیو با من ا

خانععععععدان  نیتععععععر دیار دروتمنععععععدان میععععععهور و ار یععععععر ی ععععععییععععععه  ییبععععععن حععععععاتم طععععععا یعععععععد

هللا  یصععععل امبریععععوسععععلم امععععد    هیععععهللا عل یاسععععالم صععععل امبریععععررععععت، نععععرد   یعععععرب بععععه یععععمار معععع

د مهمعععععان یعععععرده و بعععععر ت عععععه خعععععو یوسعععععلم بعععععا احتعععععرام و تواضععععع  رعععععراوان او را بعععععه خانعععععه  هیععععععل

نیسععععت. بععععه سععععخنان  نیو خععععود بععععر رمعععع اندررععععت، نیعععع ییععععه بععععه عنععععوان رععععر  بععععه یععععار معععع ی وسععععت

 یصععععل امبریععععیععععه چ ونععععه   دیععععنیو بب دیععععخععععوب  ععععو  ده یوسععععلم بععععا عععععد هیععععهللا عل یصععععل امبریعععع 

او  -خوانعععععد یچنععععد، بعععععه اسعععععالم رععععرا مععععع یوسعععععلم او را بععععه سعععععه جملعععععه مبععععارا در لح عععععات هیععععهللا عل

 رتو بیعععععا دیعععععیعععععه سراسعععععر ام یجمالتععععع -بعععععود رانیعععععبعععععه یعععععدت  ر امبر یعععععخعععععدا و   نیعععععیعععععه ار د
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تعععععا ی ار عععععع اب  اوریعععععاسعععععالم ب ،یععععععد یا »وسعععععلم بعععععه او ررمعععععود:  هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععبعععععود.  

   یآ در امان بایامتیو   ایدن

هسععععتند  یرقععععرا و  ابرهن ععععان نیععععیععععود، ا ییععععه مععععان  اسععععالم تععععو معععع یریععععتنهععععا چ نمیععععبیم مععععن

 یواحععععد دیععععمععععن یععععه بععععه  هیععععتجمعععع  مععععردم ی میععععرا آ عل ریععععمععععن  ععععرار دارنععععد و ن یععععه در اطععععراد

 !«یده اند  یتبد

 یو بععععععه معععععع ده  دیععععععاوریب ادیععععععامععععععرور مععععععا مسععععععلمانان را خععععععوب بععععععه  تی! وضعععععععرانیعععععععر

 .دیوسلم به د ت  و  ررا ده هیهللا عل یایرم صل امبری 

 یباععععععع  معععععع رهععععععایچ نیرقععععععط همعععععع ،یرا سععععععایت بععععععود و سعععععع ن  فععععععت: آر یمععععععدت یعععععععد

 رهیععععتععععاینون بععععه ح ایععععآ »وسععععلم ررمععععود:  هیععععهللا عل یصععععل امبریعععع.  رمییععععوند تععععا مععععن اسععععالم را ن عععع 

 دهییعععععن اریآن بسععععع یدانعععععم یجاسعععععت و دربعععععاره  یامعععععا مععععع ر،یععععع فعععععت : خ یععععععد «  یسعععععفر یعععععرده ا

بعععععوده  انیعععععرانیا یتحعععععت سعععععلطه  ییعععععهرها نیار بعععععرر  تعععععر رهیعععععالرم بعععععه  یعععععر اسعععععت یعععععه ح -ام

 ی رهیعععععح ایعععععی سعععععت بخورنعععععد،  یار دسعععععت یسععععع انیعععععرانییعععععرد یعععععه ا ییعععععن تصعععععور نمععععع چیو هععععع

! بعععععه خعععععدا یععععععد یا»وسعععععلم ررمعععععود: هیعععععهللا عل یصعععععل امبریععععع  -یعععععود رانیعععععیعععععامال و یآبعععععاد رور

د را یعععععوسعععععلم بعععععا اسعععععتفاده ار سعععععو ند ام هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععیعععععه چ ونعععععه   دیعععععد عععععت ین «سعععععو ند

همعععععراه ار  بعععععدون ینمانعععععده اسعععععت یعععععه رنععععع یریعععععبعععععه خعععععدا سعععععو ند، چ »یعععععارد   یدر  لعععععوب مععععع

جععععععر خداونععععععد نترسععععععد، و  یو ار یسعععععع دیععععععایخععععععدا یبععععععه م ععععععهآ ب یطععععععواد خانععععععه  یبععععععرا رهیععععععح

 ی  ععععععد«آورد می سعععععر هرمعععععر را بعععععه دسعععععت خعععععواه ییسعععععر یمطمععععع ن بعععععا  یعععععه حتمعععععا  عععععن  هعععععا

 سعععععر  ییسعععععر»وسعععععلم ررمعععععود: هیععععععل هللا یصعععععل امبریععععع سعععععر هرمعععععر !   یبعععععا تعجعععععب  فعععععت: یسعععععر

بععععععه خععععععدا سععععععو ند آن  ععععععدر امععععععوا  و  سععععععر هرمععععععر، و  ی سععععععر هرمععععععر، یسععععععر یهرمععععععر، یسععععععر

را  یخواهععععد بععععود یععععه یسعععع نیععععیععععود یععععه اهتمععععام یععععخ ، بععععه ا ییمسععععلمانانآ رععععراوان معععع یععععیدارا

معععععردم  انیعععععآن  عععععدر دعععععروت در م یعنعععععی  «تعععععا ریعععععات امعععععوا  خعععععود را بعععععه او  رداخعععععت ینعععععد ابعععععدیب

 رد یععععع  یریعععععات را مععععع یاسعععععت یعععععه چعععععه یسععععع نیعععععمسعععععنله ا نیبعععععود یعععععه مهعععععم تعععععر اهعععععدرعععععراوان خو

 امبریععععع:  دیععععع و یمععععع ینخواهعععععد یعععععد. ععععععد دایععععع  یریعععععرق یاسعععععالم یهعععععا نیر سعععععررمچعععععرا یعععععه د

وسعععععععلم بعععععععا آن سعععععععخن معععععععرا بعععععععه لعععععععرره در آورد، صعععععععدا ت و اعتمعععععععاد او بعععععععه  هیعععععععهللا عل یصعععععععل
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وسعععععلم در  لعععععب  هیععععععل هللا یصعععععل امبریعععععیعععععه   یدیعععععبعععععه علعععععت ام یسعععععخنان  معععععرا ت عععععان داد. ععععععد

 .ررتیاو یایت، اسالم را با جان و د    

اخعععععععر عمعععععععر خعععععععودآ  فعععععععت: بعععععععه خعععععععدا سعععععععو ند، و عععععععو  دو معععععععورد ار آن ی در او یععععععععد

توانععععد بععععدون همععععراه  یمعععع یحجععععار چنععععان اسععععت یععععه رنعععع تیععععسععععخنان را خععععود میععععاهده یععععردم  امن

 ییسعععععر ی عععععررتن  عععععن  هعععععا معععععتی ن نیطعععععواد یعبعععععه سعععععفر ینعععععد، و معععععن خعععععود در اولععععع یبعععععرا

هللا  یصععععل امبریععععیععععه   مهعععع یریععععچ نیحضععععور دایععععتم و بععععه خععععدا سععععو ند یععععه سععععوم رانیعععع ادیععععاه ا

 1وسلم وعده داده بود، وا   خواهد ید! هیعل

رحمعععععه هللا  رییننعععععد در دوره خالرعععععت عمعععععر بعععععن عبعععععدالعر ی یعععععر مععععع خیچنعععععان یعععععه تعععععوار و

بعععععه یعععععهر  یریعععععات را ار یعععععهر رد یعععععیعععععد تععععا ریعععععات ب  ینمععععع ارعععععتی یریعععععرق یدر جوامعععع  اسعععععالم

 .ردینبود یه آن را ب   یرییردند، اما رق یمنتق  م  رید

امعععععععت  یا سعععععععارد! ی لعععععععوب وعقععععععو  راد ر عععععععون معععععع دچ ونعععععععهیام دیععععععهینیب ی مععععععع رانیعععععععر یآر

 سعععععو ند خعععععدا بعععععه د یعععععا یایعععععته را دیعععععام خعععععود دروجعععععود ای آدیعععععنو امبربیعععععارتیامعععععت   یمحمعععععد ا

 دارد. وجود همواره دیام

 بود دواریام اما،شهرخارج شد کردن از یم بیتعق را که او یدرحال

 اورخودیعععععععععع ارویععععععععععمآ همععععععععععراه وسععععععععععل هیععععععععععیصعععععععععع  هللا عل امبرایرمیععععععععععیععععععععععه   یهن ععععععععععام

  یمهعععععععاجرت یرد سعععععععران  عععععععر نعععععععهیمد یهللا عنعععععععه آارم عععععععه بعععععععه سعععععععو یی رضعععععععهیابوب رصعععععععد

خواهددایت!سععععععععرا ه بععععععععن  یبرر عععععععع ی رهیریندجایآن هارادسععععععععت  یاعععععععععالم یععععععععردن یععععععععه هریسعععععععع

ره ارم ععععععه یجععععععا د ررتنیععععععبود بععععععه ام یمععععععاهر یرانععععععداریوت اریععععععجا یبس یملععععععک یععععععه سععععععواریار

بعععععه  خواسعععععتییعععععه م ییعععععودوهن ام کیعععععبعععععه مهعععععاجران نرداوتوانسعععععت  یخعععععارد یعععععد.درمدت یمععععع

هللا عنهآیعععععععه تعععععععرن ییععععععته یعععععععدن رسعععععععو   ییرضعععععع هییند ابوب رصعععععععد یرانعععععععداریطععععععرد آن هات

 رسعععععععععو  خعععععععععدا!دارن بعععععععععه معععععععععا یوسعععععععععلمآوجوداوراررا ررته بود  فعععععععععت:ا هیعععععععععخدایصععععععععع  هللا عل

 رود ینم طابه خ ر ییه ت یا ه است سورایارر اوسرسندیم

 مآدرآن لح ات مملوارخود وخطرچه یاریرد وسل هییص  هللا علامبری. 
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وسععععععععععععلمآبااعتمادتمام دسععععععععععععت بععععععععععععه دعابردایععععععععععععت  هیععععععععععععآن حضععععععععععععرت یصعععععععععععع  هللا عل

  محار ععععععت یععععععن یوهرطوریععععععه خععععععواه یا لهیهروسعععععع بععععععا هععععععا دربرابععععععرآن مععععععارا ایوررمود:یخععععععدا

 آ.ییتوانا یبرهرچه خواه یه تو

 ی عععععععامهن یوبراسعععععععت نیسعععععععت ول وبرخاسعععععععتارتاد.ا نینا هعععععععان سعععععععرا ه اراسعععععععب بعععععععه رمععععععع

 کیهللا عنععععععععععهآنرد یابوب ریرضعععععععععع ار یوسععععععععععلمآو هیععععععععععیععععععععععه بععععععععععه رسععععععععععو  خدیصعععععععععع  هللا عل

بععععععارهم  نیباراوبراسععععععب نیسععععععت.اماا یسععععععوم یارتاد.سعععععع ن بععععععرا نییبععععععه  ععععععا  راراسععععععبیید بارد

 انداخت . نیاسب اورابه رم

 یراوآرا ابعععععععهییعععععععده  کیعععععععتعععععععوانم بعععععععه اونرد ییعععععععه هر رنمععععععع دمیععععععع:رهمدی و یسعععععععرا ه مععععععع

 یریعععععععمحمدبعععععععه معععععععن چ یوا عععععععد یعععععععدم  فعععععععتم :ا یمعنعععععععو یله مسعععععععا نیعععععععبرسعععععععانم .چون بعععععععه ا

 بوده ام آ.  یبرر  سران  ر ی رهیرادرانت ارجایبدهیر

 یبعععععععععه سعععععععععرا ه بدهد راسعععععععععت یریعععععععععخواهدچعععععععععه چ یوسعععععععععلمآم هیعععععععععیصععععععععع  هللا علامبری  

یععععععععنم یععععععععه ا رخععععععععودم  یتصععععععععورم د منیععععععععیرد ییععععععععنهادمیرابععععععععه او  یریععععععععچ دچهی ا ریععععععععمابود

 ارالنیعععععریرعععععالن چ دمیرسععععع نعععععهییعععععه بعععععه مد ی فتم:و تععععع یمععععع ررتعععععاربودم بعععععه او  یتیو عدرچنعععععان مععععع

 هیععععععیصعععععع  هللا علامبریچ ونععععععه   دیععععععهیررسععععععتم!خوب  ععععععو  ین یمعععععع تیععععععمقععععععدار جععععععواهرات رابرا

 هیععععععیصعععععع  هللا علامبریدارد.   یاسععععععتوار معععععع کیععععععنمععععععوده وبرعمعععععع  ن درنععععععدهیوسععععععلمآد  اورابععععععه ام

یعععععععدام  : فعععععععت تعجعععععععب ارآن توباد!آ.سعععععععرا ه بعععععععا یوسعععععععلمآبه اوررمود:یدرباروبنعععععععد ران بهایسعععععععر

مملواراعتمادبعععععععععععه  ییوسلمآباصعععععععععععدا هیعععععععععععیصععععععععععع  هللا علامبریران  ی ادیعععععععععععاه ا ی یسعععععععععععرییسر

خواسععععععععت یععععععععه  نی:خداونععععععععدچندی و ی!آسععععععععرا ه مععععععععرانی ادیععععععععاه  یخداونععععععععدجواب داد:یبله یسععععععععر

جععععععواب  نییردم چرایععععععه بععععععه اواعتمادیامعععععع  دایععععععتم ا رچععععععه مسععععععلمانم نبود .بنععععععابرا هیاوراتصععععععد

 یوسععععععععععععععععلمآررمود:یا هیععععععععععععععععیصعععععععععععععععع  هللا علامبرید  یسیبنو میبععععععععععععععععرارا نیدهمیاحاضععععععععععععععععریدادم:آ

وسععععععععلمآبه  هیعععععععع  یت رسععععععععو  ایرمیصعععععععع  هللا عل یآ.رور ععععععععار نیبنععععععععو  یابععععععععوب ر آن رابععععععععرا

 واوهعععععععععععم دیهللا عنهآبعععععععععععه خالرعععععععععععت رسععععععععععع ییرضعععععععععععهیجواررحمعععععععععععت حعععععععععععه یتارت ابوب رصد

 ییععععععدودررمان اورتوحععععععات اسععععععالم دهیععععععبععععععه خالرععععععت بر ر آریعمععععععربن خطععععععابی  اررععععععتیاردن

بععععععه دسععععععت مسععععععلمانان ارتاد. مسععععععلمانان  ععععععن   یرانععععععییععععععاهان ا تختیویمععععععدا نآ ا ارععععععتی سععععععتر  

دسععععععععععتوردادیه مععععععععععردم  فععععععععععهیآن ها خل میتقسعععععععععع یآوردن وبععععععععععرا نععععععععععهیآنععععععععععان رابععععععععععه مد یهععععععععععا
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 فت:سععععععععرا ه بععععععععن  انیعععععععع ر یستادوباچیععععععععمانیبرمنبرا آریجمعععععععع  یععععععععوند.عمری  یدرمسععععععععجدنبو

اسععععععت  یر.آن سععععععهمیععععععراب  ی!نامععععععه ات رابععععععده ودوباروبندیسععععععرایسععععععرا ه ب یمالععععععک یجاسععععععت ا

یصععععع  امبرییعععععه ار  یسعععععا  سعععععرا ه بعععععه وععععععده ا سعععععتی!  عععععن اربیآر ییصععععع  هللا علعععععامبرییعععععه  

 هیعععععآنعععععان یعععععه درمسجدحضوردایعععععتندبه  ر یوتمعععععام ارعععععتیوسعععععلمآ  ررتعععععه بعععععود، دسعععععت  هیعععععهللا عل

 وسلمآ رادر هن خودمروریردند.  هییص  هللا علامبریارتاده وخاطرات  

دارد، عععععععععععععععن آن رادرد   یادریععععععععععععععع رر نیچنععععععععععععععع نیدایععععععععععععععع،امیدوسعععععععععععععععت  رام بلعععععععععععععععه

 یجعععععععوان مسعععععععلمان !ا ی ن.وتعععععععوا یبعععععععه یعععععععدت دور یدیعععععععونوم ننیعععععععب اروار انعععععععتیخودواطرار

یععععععععدومدا  طالبععععععععه دسععععععععت  ییععععععععه نمونععععععععه وممتععععععععارخواه یدواربایععععععععیدامی هرمععععععععان ورری ار!با

یایعععععععععععته  درادرد یعععععععععععوسعععععععععععلمآیه ام هیعععععععععععآورد،چرانعععععععععععه توارامت محمدیصععععععععععع  هللا عل یخعععععععععععواه

 مییویععععععععع  ینععععععععع ییعععععععععه ا رمقعععععععععدار میهسعععععععععت ی!معععععععععاامترانی.عریینماهعععععععععم تعععععععععال   یومقعععععععععدار

 یملعععععععععت هعععععععععابرتر یتمعععععععععام یرخواهدنمودومارابرایخداونعععععععععدنعمات وبریعععععععععات خورابرما،سعععععععععرار

 خواهدداد.

 یوسععععععععلمآرادر روه  هیععععععععیصعععععععع  هللا عل امبرایرمیععععععععر ععععععععم درمحاصععععععععره بععععععععودن   یعلعععععععع

یعععععععه  یهمعععععععراه مسعععععععلمانان درحفرخنعععععععدر یعععععععریت یعععععععرده بودنعععععععد،جن  دیعععععععهیخنعععععععدر ن عععععععاره ین

اسععععععالم،تمام تععععععوان  ینععععععابود یبودیععععععه بععععععرا یمیععععععری یده هرارجنعععععع  جععععععو ییهردرمحاصععععععره 

بععععععععود. ه وسععععععععلم  تععععععععهراررا رر نیخودرابععععععععه یاربسععععععععته بودنععععععععد ترن وانععععععععدوه سراسروجودمسععععععععلم

 آبه تووعده داده بود.

وسوووووولم(  هیوووووو)صوووووول هللا علامبریکووووووه ازپ یسووووووال سووووووراقه بووووووه وعووووووده ا سووووووتی! پووووووس ازبیآر

افتوووووووواده  هیووووووووآنووووووووان کووووووووه درمسجدحضورداشووووووووتندبه گر یاموتموووووووو افووووووووتیگرفتووووووووه بووووووووود، دسووووووووت 

 وسلم( رادرذهن خودمرورکردند.  هی)صل هللا علامبریوخاطرات پ

دارد، عععععععععععععععن آن رادرد   یادریععععععععععععععع رر نیچنععععععععععععععع نیدایععععععععععععععع،امیدوسعععععععععععععععت  رام بلعععععععععععععععه

 یجعععععععوان مسعععععععلمان !ا ی ن.وتعععععععوا یبعععععععه یعععععععدت دور یدیعععععععونوم ننیعععععععب اروار انعععععععتیخودواطرار

یععععععععدومدا  طالبععععععععه دسععععععععت  ییععععععععه نمونععععععععه وممتععععععععارخواه یدواربایععععععععیدامی هرمععععععععان ورری ار!با

یایعععععععععععته  درادرد یعععععععععععوسعععععععععععلمآیه ام هیعععععععععععآورد،چرانعععععععععععه توارامت محمدیصععععععععععع  هللا عل یخعععععععععععواه

 مییویععععععععع  ینععععععععع ییعععععععععه ا رمقعععععععععدار میهسعععععععععت ی!معععععععععاامترانی.عرییهعععععععععم تعععععععععال  نما یومقعععععععععدار
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 یملعععععععععت هعععععععععابرتر یتمعععععععععام یرخواهدنمودومارابرایخداونعععععععععدنعمات وبریعععععععععات خورابرما،سعععععععععرار

 خواهدداد.

 رغم درمحاصره بودن  یعل

همعععععععععراه  دیعععععععععهیخنعععععععععدر ن عععععععععاره ین یوسعععععععععلمآرادر روه  هیعععععععععیصععععععععع  هللا عل امبرایرمیععععععععع 

ده  ییععععععععععععه یهردرمحاصععععععععععععره  یمسععععععععععععلمانان درحفرخنععععععععععععدر یععععععععععععریت یععععععععععععرده بودنععععععععععععد،جن 

اسعععععععالم،تمام تعععععععوان خودرابعععععععه یاربسعععععععته  ینعععععععابود یبودیعععععععه بعععععععرا یمیعععععععری یهرارجنععععععع  جعععععععو

 بود. تهراررا رر نیبودند ترن واندوه سراسروجودمسلم

 امبریععععععسعععععخت برخعععععورد یردنعععععد  آنعععععان ار   یدرخعععععال  ینعععععدن خنعععععدر، اصعععععحاب بعععععه سعععععن 

و سعععععلم یععععععه صععععععاحب عععععععرم  هیععععععهللا عل یصععععععل امبریععععععخواسعععععتند.   یاریععععععو سععععععلم  هیععععععهللا عل یصعععععل

ارآن  یبععععععود، بععععععا یر نععععععام خععععععدا  تععععععک را بععععععر سععععععن  رععععععرود آورد، یععععععراره ا نی ععععععوالد یواراده 

:یهللا ایبعععععرآ روم رعععععت  یعععععد! بلعععععه، ررمعععععودوسعععععلم  هیعععععهللا و عل یصعععععل امبریعععععبعععععه هعععععوا برخاسعععععت،  

را در  دیععععععبععععع ر ام نیچنعععععع نیعععععو سعععععلم ا هیععععععهللا عل یرسععععععو  ایعععععرم صعععععل یآن سعععععخت یدر بحبوحعععععه 

ن عععععاه یردنعععععد و فتنعععععد:روم رعععععت  یعععععد  امعععععا   رییارد.اصعععععحاب آن حضعععععرت بعععععه همعععععد ید  هعععععا مععععع

ن مم عععععع یریععععععچ نیچ ونععععععه چنعععععع م،یبرسععععععان انیعععععیارمععععععان را بععععععه  ا میتععععععوان یار یعععععدت تععععععرن نمعععععع

 دنیععععععضععععععربه رابععععععر سععععععن  وارد یععععععرد وبععععععا د نیو سععععععلم دومعععععع هیععععععهللا عل یصععععععل امبریععععععاسععععععت   

سععععععوم سععععععن  سععععععخت  یجر ععععععه ررمععععععود:یهللا ایبععععععر، ممل ععععععت رععععععارن رععععععت  یععععععد!آ وبععععععا ضععععععربه 

 ید. یمتالی

ده ودر وجعععععععود   یخعععععععود را ارعععععععرا اتیعععععععومعنو ریعععععععسعععععععرت را بعععععععاال ب  ر،یعععععععبعععععععرادر عر یا

خععععود  ییععععن یععععه بععععرا یدایععععته بععععا ، وسععععع مدبععععت یرا ب ععععار  همععععواره ن ریعععع دیععععخععععود نهععععا  ام

 بده.  دیدرخیان نو یا ندهیوآنان را به آ ریدست مردم را ب  ،یبای دیمف  رانیو د

 یعععععععته  رهیعععععععبعععععععراو چ یدیعععععععونوم انیعععععععیعععععععه  دیعععععععنیب یرا مععععععع ی! هرجعععععععا مسعععععععلمانرانیععععععععر

را در  دیععععععع:سعععععععرت را بلنعععععععد یعععععععن وآتععععععع  امدییبعععععععه او ب و  نعععععععد،یواحسعععععععان حقعععععععارت و  لعععععععت م

 . مایعرت وارتخار ب  یر سار، وراه را به سووجود خود یعله و
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 دیام یتجل

بعععععه یعععععهر طعععععا د معععععردم آن  یوسعععععلم در سعععععفر هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععبعدعععععت،    یعععععاوا در

رابععععه اسععععالم دعععععوت یععععرد  امععععا آنهععععا نععععه تنهععععا ار  بععععو  دعععععوت او سععععربار ردنععععد، بل ععععه بععععه  اریععععد

وسعععععلم  هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععنمعععععوده واورا بعععععا سعععععن  ار خعععععود طعععععرد یردنعععععد، و  نیتعععععوه یعععععانیا

هللا  یصعععععل امبریعععععبودنعععععد و  یبعععععیعج ی یدرتعععععار نعععععانآنعععععان بر یعععععت. آ انیعععععو خسعععععته ارم یرخمععععع

. درآن دیعععععهعععععم ندایعععععت تعععععا اورا ارضعععععرب ویعععععتم آنعععععان محار عععععت نما یاوریعععععو  اریعععععوسعععععلم  هیععععععل

وسععععععلم  هیععععععهللا عل یصععععععل امبریععععععمععععععامور خداونععععععد بعععععه خععععععدمت   یسععععععخت رریععععععته  اریبسعععععع طییعععععرا

و احمعععععرآ  نیتعععععا یاخیعععععبانآیدو یعععععوه ابعععععو ب یخعععععواه یحمعععععد، ا عععععر معععععم ییعععععرد:ا دوعرییرسععععع

وهر عععععر اسعععععالم  سعععععتین یدیعععععام چییعععععه در آنهعععععا هععععع یدانیعععععا عععععر م یعنعععععیرا برآنعععععان رعععععرود آورم  

 .یاجاره بده آن دو یوه رابر سر آنان ب وبم، تا ار دستیان آسوده یو رندی   یرا نم

 یمبارییعععععان جعععععار یایعععععه خعععععون ار  اهععععع یوسعععععلم در حعععععال هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل رسعععععو 

یععععععه اورا عبععععععادت  نععععععدیارریرا ب یخداونععععععد ار نسعععععع  آنععععععان یسععععععان دییععععععا ریععععععبععععععود، جععععععواب داد:یخ

 1ینندآ.

بعععععه  عععععدرت ورحمعععععت  دیعععععوسعععععلم بعععععا اعتمعععععاد بعععععه خداونعععععد وام هیعععععهللا عل یحضعععععرت صعععععل آن

ررمود:یهمانعععععععا  یهللا عنعععععععه مععععععع یحاردعععععععه رضععععععع دبنیعععععععخعععععععود ر یاو بعععععععه آراد یعععععععده  یواسععععععععه 

  رار داده استآ. یراه ح  و چاره ا یریهر چ یخداوند برا

 استؤیبا ر دیام شروع

یعععععه  دین تعععععه را درن عععععر دایعععععته بایععععع نیعععععابتعععععدا ا م یسعععععفرین ایعععععتعععععا بعععععاهم بعععععه ععععععالم رو دییعععععایب

یععععععه آررومنععععععد  یریععععععچ یاسععععععت. ار اعمععععععار د  خععععععود دربععععععاره  دیععععععوخیععععععا  سععععععرآ ار ام ایععععععرو

 دیعععععبعععععر خعععععود واجعععععب ین .دیعععععین یرنعععععد  ا یعععععآن خ یوبعععععرا دیعععععب ردار  یعععععبعععععه تخ د،یو عععععو  آن هسعععععت

یععععه  دیحاضععععر ایععععآ د یععععری   ییععععرو  را معععع نیععععا ای.آدیععععین  یتبععععد تیععععرا بععععه وا ع ا یععععخ دآنیععععیععععه با

وبععععا  دیععععین  یععععخععععودرا تخ یآررو ایععععامععععر بععععاهم اتفععععار ن ععععر دایععععته بایععععیم  در عععععالم رو نیععععبععععر ا

 یه محقه خواهد ید.  دیمطم ن بای د یدر راه تحقه آن یوی  ین یداری ا
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معمعععععععار  نییعععععععه برر تعععععععر دیعععععععدار دیعععععععام ایعععععععآ د یعععععععین یرا آررو مععععععع یریعععععععچعععععععه چ ،یراسعععععععت

بعععععععععه آن  دنیرسععععععععع یآن را در هعععععععععن خودتصعععععععععور یعععععععععرده وبعععععععععرا د یومهنعععععععععدن آن یعععععععععهر بایععععععععع

ارر  و سععععععاده  یسععععععخن بعععععع نیععععععیععععععه ا دیعععععع. بو  یندیرسعععععع دیععععععان یععععععاء هللا بععععععه آن خواه د،یب ویعععععع

  یعععععععدرتخ نیعععععععاسعععععععت. صعععععععال  د یرعععععععرو  مختلفععععععع یموضعععععععو  مهعععععععم ودارا کیععععععع نیعععععععا سعععععععت،ین

 . دیرس یم جهیبه نت دیین یم  یاست ویما آن چنان یه تخ وتصور

رعععععععرو  ومتعلقعععععععات رعععععععراوان را در  هعععععععن خعععععععود تصعععععععور  یدارا یایعععععععرو کیعععععععتعععععععا  دییعععععععایب

داخعععع   یروریععععیععععه مععععااینون بععععا   دیعععع. تصععععور ینردیععععرا دربععععر   یامععععت اسععععالم ییععععه همععععه  میینعععع

خععععععوب مععععععرا  ا یعععععععععععععالم خ نیعععععع! دراییایععععععمععععععن چععععععه رو یخععععععدا یوا م یععععععیععععععده ا یمسجداال صعععععع

 یما ب ارم.  یها  را در د دیخواهم نها  ام یچرا یه من م د،یین یهمراه

م تخععععع نیعععععا د،یعععععین د عععععت اسعععععت  یریعععععبل عععععه مقتعععععبن ار چ سعععععت،ییودیانعععععه ن التیهعععععا صعععععررا

داده اسعععععت. تصعععععور یعععععن، تعععععو اینعععععون در  ادیعععععو سعععععلم بعععععه معععععا  هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریعععععیعععععه  

یععععععه چععععععه  ععععععدر  ی نععععععی. تصععععععور میمسععععععلمانان هسععععععت ی بلععععععه  نیاولعععععع یصععععععحن مسععععععجد اال صعععععع

 عععععععه ار راتحعععععععان مسعععععععجد اال صعععععععد  بایعععععععدخداونعععععععد را سععععععع ان  رار دیعععععععبا  یخویعععععععحا  هسعععععععت

 یدر هعععععععا  یار  عععععععدام در وارد مسعععععععجد یعععععععو یخعععععععواه ی! معععععععیمعععععععیهسعععععععتد! چعععععععه یعععععععرارت ع 

ووووووة»یععععععه ار بععععععاب  میععععععوجععععععود دارد مععععععن و دوسععععععتانم اتفععععععار یععععععرده ا یادیععععععر  ایم آیوارد یععععععو «ِحط 

انععععد  و چععععرا مععععن  دهیععععاسععععم نام نیععععار در هععععا را بععععه ا ی ععععی صععععد یععععه چععععرا در مسععععجد اال دیععععدانیم

 ررمود:  یاسرا  ییعلیهم السالمآ به بنیحضرت موس رایرا نام برده ام  ر در نیهم

دا  و قُولُوا ِحطِّ » اَب ُسجِّ  1«.َٰةـّ َواْدُخلُوا البَٰ

 آ.دیییو ار درواره رروتنانه وارد یوید ویبراا ع ر خواهدآ ِحّطة ب و 

  ناهان ما را ببخ . ایخدا یعنی«ةـّ ِحط  »

بعععععه در عععععاه  یبعععععا تواضععععع  و ررتنععععع میخعععععواه یاسعععععرا ی  آن  ونعععععه ن ردنعععععد امعععععا معععععا مععععع یبنععععع

و هر عععععر  می! معععععا ررمعععععانبردار تعععععو هسعععععتای:بعععععار خعععععدامییو ب و مییعععععار را انجعععععام دهععععع نیعععععخداونعععععد ا
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تععععو ررمععععان  می! مععععا تسععععلای. بععععار خععععدامیدهعععع یمرت ععععب یععععدند،انجام نمعععع هععععودیآنچععععه یععععه  ناه ععععاران 

 .میهست

بعععععا یعععععما  دیعععععبا ی!چه یسعععععایدرون مسعععععجد همعععععراه یماسعععععت خدا ییعععععه چعععععه یسععععع دیعععععدانیم ایعععععآ

 یصععععععدا یار هععععععر سععععععمت د ییععععععنو یصععععععدا هععععععا را معععععع دییععععععه در مسععععععجد هسععععععت یهن ععععععام ایبایععععععد آ

را  ییسعععععع یصععععععدا ایععععععآ«..هللا ایبععععععر... هللا ایبععععععر... وهلل الحمععععععد. »رسععععععد: یبععععععه  ععععععو  معععععع ریععععععت ب

 :دی و یبلند م ییه با صدا دیینو یم

ا  » اَن َزْهُوقَٰ اِطَل کَٰ اِطُل  نِّ اْلبَٰ اِء اْلَحق  َو َزَهَق اْلبَٰ  1.«َو قُْل جَٰ

 یررتنععععع انیععععع معععععان باطععععع  ار م یررعععععت، بععععع انیعععععآمعععععد و باطععععع  ار م انیعععععو ب عععععو حعععععه بعععععه م»

 .«است

درختعععععان  ایعععععآ د یهسعععععت«قبوووووة الصوووووخرل»دنیععععع عععععادر بعععععه د اید آیعععععنیبیمسعععععجد را م یدر هعععععا ایعععععآ

 تعععععونیر ییعععععه بعععععا یعععععاخه هعععععا دیعععععنیبیرا م ینیبعععععرادران رلسعععععط ایعععععآ  دیعععععین یرا میعععععاهده مععععع تعععععونیر

و تعععععو  سعععععتادهییعععععه در ینعععععارت ا ینعععععیبیبعععععرادرت را م ایعععععدر دسعععععت، بعععععه اسعععععتقبا  یعععععما آمعععععده انعععععد  آ

اسعععععت و آن یعععععن هعععععم یعععععه در سعععععمت  یجعععععوان عرا ععععع کیعععععاو   یاناخعععععدا اه دسعععععت او را  ررتعععععه 

 است. یتیجوان یو کی ستاده،یچد یما ا

یعععععوند موحدان  یداخععععع  مسعععععجد مععععع  ریهعععععم و بعععععه همعععععراه همعععععد دسعععععت در دسعععععت جوانعععععان

 ایععععععآ  یآنععععععان را بیععععععنو یخویععععععحال یصععععععدا یتععععععوانیم ایععععععییععععععند. آ یرا در آ ععععععو  معععععع  ریهمععععععد

 یو  فععععععععت:ا سععععععععتادیهللا عنععععععععهآ آنجععععععععا ا یرا یععععععععه عمععععععععر بععععععععن خطابیرضعععععععع یم ععععععععان ینععععععععیبیم

 یخععععععدا ییععععععود، وا یبلنععععععد معععععع یاال صعععععع مسععععععجدا ان ار یا ان ب و!اینععععععون صععععععدا مععععععانیبال !برا

 دهیووووواسوووووت کوووووه خداونووووود توووووو را برگز یخوشوووووحال یبسووووو یجوووووا  ینعععععیبیرا م تیعععععایعععععک ها ایعععععمعععععن! آ

 یجراح)رضوووووو ی دهیووووووهللا و عنووووووه(ابو عب یکووووووه بووووووه عموووووور بوووووون خطاب)رضوووووو یتووووووا از آنووووووان باشوووووو

 رساندند. یاری هللا عنه( ی)رضیوبیا نیهللا و عنه( و صالح الد

آ در مسععععععععجد و سععععععععلم هیععععععععیصعععععععع  هللا و علی رام امبریععععععععنقطععععععععه یععععععععرو  معععععععععراد   ایععععععععآ

رععععععت  را  ییععععععه مععععععردم سععععععوره  ییععععععنویم ایعععععع! آیتععععععو اینععععععون آنجععععععا هسععععععت  ینععععععیبیاأل صععععععد  را م
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خععععدادر مسععععجد األ صععععد   یسععععجده یععععردن بععععرا ایععععآ  ینععععیبیایععععک هععععا را م ایععععیننععععد  آ ی را ععععت معععع

و  هیعععععععیصععععععع  هللا علامبریععععععععرود    در محععععععع خواهنعععععععدیهمعععععععه معععععععردم م  ینعععععععیبیآن را م ییو ریبعععععععا

 یهللا عنعععععهآ مععععع ییرضعععععنیسعععععجده یننعععععد! آنهعععععا بعععععه منبعععععر صعععععال  الد سعععععلمآ نمعععععار ب  ارنعععععد و آنجعععععا

. تعععععو اینعععععون آنجعععععا نعععععدی و یمسعععععجد األ صعععععد  سعععععخن مععععع هیعععععمعععععردم ار راتحعععععان اول ین رند.همعععععه 

یععععععه در حععععععا  بوسععععععه ردن بععععععر مععععععادر  ینععععععیبیخععععععودت را م ایععععععآ  ی نععععععیرا درا م نیععععععا ای آیهسععععععت

! ریخععععو ب عععع  یررنععععدبععععه ر دتی سععععر یععععه یمععععرا بععععه جععععا یی ععععو یبععععه او معععع  یات هسععععت ینیطرلسعععع

 یبععععار سععععار تیععععیععععه خانععععه خععععراب یععععده ات را برا یدهعععع یبععععه مععععن اجععععاره معععع یی ععععو یبععععه او معععع ایعععع

آن همعععععه دعععععروت و  دنیععععع عععععادر بعععععه د ایم،آیخانعععععه را ار نعععععو بسعععععار نیعععععجوانان،تعععععا ا ییعععععنم  بیاییعععععد ا

! بعععععا میرا خودمعععععان آبعععععاد ینععععع نمانیسعععععررم میخعععععواه یمعععععا مععععع  یمسعععععلمانان هسعععععت انیعععععبریعععععت در م

 یهعععععععا نیسعععععععررم ییعععععععه ار همعععععععه  ینعععععععیبیرا م ی طعععععععار ایعععععععخودمعععععععان! آ ی هیادعععععععروت و سعععععععرم

تعععععا در مسعععععجد  نعععععدیآ ییعععععوند و مععععع یمردمعععععان سعععععوار مععععع یسعععععت اهی ععععع رد در هعععععر ا یمععععع یاسعععععالم

را در آنجعععععععا بعععععععه اعت عععععععاد میعععععععوو  بایعععععععند! در  یاأل  صعععععععد  نمعععععععار ب  ارنعععععععد یعععععععا دو سعععععععه رور

بوعععععععععداد یعععععععععوند. طار ار  یسعععععععععوار مععععععععع ییعععععععععود،مردمان ییعععععععععه  طعععععععععار متو عععععععععد مععععععععع یریعععععععععه

 ید و   یت و   یت... . تی  یت...وارد یو

یعععععع ر  یبععععععا تعجععععععب رععععععراوان در صععععععحن مسععععععجد األ صععععععد  بععععععه نمععععععار و سععععععجده  مععععععردم

و  ایعععععع ععععععن ب یدر د  دار یععععععیآررو نیچنعععععع ایعععععع! آباسععععععتیر ییایععععععمیععععععوو  هسععععععتند جععععععدام یععععععه رو

 ین و در راه تحقه آن ب و . یآررو رند  نیا یبرا

را بعععععه  ایعععععر  نیعععععاسعععععت یعععععه ا دهیت آن رعععععرا رسععععع. اینعععععون و عععععمییعععععو داریعععععب دیعععععبا می عععععو یمععععع

 یخداونعععععد حعععععه اسعععععت چنان یعععععه بعععععه بنععععع ییعععععه وععععععده  دی! و مطمععععع ن بایعععععمیینععععع  یتبعععععد تیعععععوا ع

 دیععععععمسععععععجد األ صععععععد  را ار دسععععععت خواه دیاسععععععرا ی  ررمععععععود:ا ر دسععععععت ار  نععععععاه و رسععععععاد ن یعععععع

 داد:

ل  و ِلیُتَبِ » َل َمرِّ ا َدَخلُوهُ ََوِّ ا َعلَْوا تَتْبیرا  َوِلیَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد ِكمَٰ  1«.رُوا مَٰ
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آ وارد یعععععععوند چنعععععععان یعععععععه بعععععععار او  وارد یعععععععده »  و بعععععععه همعععععععان مسجدیمسعععععععجد األ صعععععععد 

 .«نابود ینند یبه یل ابندیبودند وبه هر چه دست 

و وهععععم  ا یععععر یععععا تنهععععا خ نیععععمعععع ده را بععععه یععععما خععععواهم داد یععععه ا نیععععا یلععععیبععععا  یععععر دال مععععن

 یود. یدر د  یما م دیاماست و موجب یایتن نها   تیوا ع ست،بل هین

جوانعععععان مسعععععلمان!  یمحقعععععه خواهعععععد یعععععد،به خعععععدا سعععععو ند محقعععععه خواهعععععد یعععععد! ا ایعععععر  نیعععععا

تو عععععع   ایععععععامععععععا آ دیععععععخععععععوب یسععععععب ین یبععععععا تععععععال  و یویعععععع ،نمره  یدر امتحانععععععات دانیعععععع اه

  یتبعععععد تیعععععر یعععععا هعععععا را بعععععه وا ع نیعععععیعععععه بعععععا تقلعععععب در امتحانعععععات مدرسعععععه و دانیععععع اه ا دیعععععدار

 !ستیمم ن ن یریچ نی! هر ر چند یین

و شووووووهر  دیوووووورفتووووووار کن یکووووووی. بووووووا پوووووودر و مادرتووووووان بووووووه ندیو سووووووازنده باشوووووو دیوووووو!مفزانیعز

کووووووه خداونوووووود شووووووما را  دیو آنگوووووواه انتظووووووار داشووووووته باشوووووو دیووووووخووووووود را دوسووووووت بدار نیو سوووووورزم

 کند. لیتبد تیکرده و رؤیا هایتان را به واقع یاری

از  یکوووووووار و دورو تعلوووووووم و اضوووووووافه کوووووووردن سووووووواعات  می! بوووووووا تعلوووووووزیوووووووعز ،دوسوووووووتانیآر

توووووان کشووووور را بووووه جلووووو سوووووق داد و آن گوووواه رؤیووووا هووووا  یموووو یو هوووورزه گوووور یخووووواب و سسووووت

 شد. لیتبد تیها به واقع دیو ام

 

 چگونه محقق خواهد شد؟ یو دگرگون رییبه تغ دیام

 یمحقععععه یععععدن مععععانیها دیععععیععععما دابععععت یععععود یععععه ام ییععععنم تععععا بععععرا یرا  یععععر معععع یامععععور مععععن

 هستند: یو حتم ینیقیامور، ده م ده  نیهستند ا

مانعععععد و  ینمععععع داریععععع ا ریعععععچ چیدر جهعععععان ععععععدم دبعععععات اسعععععت،ه یار سعععععنن خداونعععععد ی عععععی.1

 :دیررما یم م خداوندیبه وجود آور یدر آنها د ر ون میتوان یما م

ا بَووووووو امُ یٰوووووووو تْلوووووووَک ااْلَ » عبعععععععرتآ در  یرور عععععععار را یبعععععععرا نیعععععععو ا» 1.«اْلنٰووووووواِس  نَ یْ نُوووووووْداِولُهَٰ

 «.می ردان یمردم م انیم
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هعععععا و یعععععرر مهعععععد تمعععععدن بعععععوده اسعععععت  یبعععععه دسعععععت یعععععر  نیرمععععع ییررمعععععانروا یمعععععدت یبعععععرا

 السعععععععععععالمآ همییعلععععععععععع«... ،وی،موسعععععععععععیسیونن،لوط،عیم،یحضعععععععععععرت ابراه»یالهععععععععععع امبرانیععععععععععع 

آ بععععععوده اند.وسعععععع ن آن نیمیععععععرر رمعععععع هععععععا ی ربعععععع اصععععععطال  یو بععععععه انععععععهیار خاورم برخواسععععععته

 نهاد. نونای یارتاده وررهن  وعلم رو به سو انیبه دست  رب ادتی 

 هیعععععهللا عل یامبرصعععععلیی عععععن ار بعدعععععت    عععععریعلعععععم وررهنععععع  بعععععار د رریعععععب یار معععععدت  عععععن

 دیعععععبعععععه طعععععو  انجام ادتیسععععع نیعععععار هعععععرار سعععععا  ا  ی عععععرار  ررعععععت وبععععع انیوسعععععلمآدر دسعععععت یعععععر 

دور بععععععه  نیععععععا  ععععععری مععععععان بععععععار د یرده اسععععععت.ب مععععععهیدوبععععععاره در  ععععععرب خ ریععععععو در  ععععععرون اخ

 آن رابه ماداده است: دیوخداوند ناست و یسنت خداوند نیجانب ما خواهد بود،ا

َ الَ یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم  »  1«. ِنِّ للاِّ

دارنعععععععععدد ر ون ن ند،م رآنچعععععععععه در د   ی معععععععععان خداونعععععععععد آنچعععععععععه رایعععععععععه  عععععععععوم یبععععععععع»

 «دارندد ر ون ینند یانیها

 بخ  است. دیم ده ام کی نیوا

 ریچععععععرا یععععععه  رورد ارمععععععارابر سععععععا م،ییععععععو یبود نمععععععیععععععه هر ععععععر نععععععا میهسععععععت ی.مععععععاامت2

امعععععت رقعععععط در و عععععت  نیعععععا یامعععععت هابعععععه عنعععععوان یعععععاهد  عععععرار داده اسعععععت دروا   معععععر  ونعععععابود

یععععععه آن  د،امابرماسععععععتیب را یامععععععت بععععععه ضعععععععد وسسععععععت نیععععععاسععععععت.مم ن اسععععععت یععععععه ا ریرسععععععتاخ

 ر ادیععععععععععاهانیوسا ان،رراعنععععععععععهیرانیا یامععععععععععت همچععععععععععون ام راطععععععععععور نی.امیرا دوبععععععععععاره بسععععععععععار

 نابودیود. ییه رور ستین

ابعععععال   یبیعععععر یرابعععععه نسععععع  هعععععا یخداونعععععد امیععععع  نیبمانعععععد تعععععا آخعععععر داریععععع ا دیعععععامعععععت با نیعععععا

 :دیررما یوخداوند م دینما

ْکَر َو  ِنِّا لَهُ لََحافُِظونَ » ْلنَا الذِّ  ۲«. ِنِّا نَْحُن نَزِّ

 «.میوما خود ن هبان آن میهمانا ما رآن را نار  یرده ا»
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 نیامعععععععت ار بععععععع نیجهعععععععان اسعععععععت.ا را انیرو ایرور رسعععععععتاخامعععععععت  نیعععععععرور معععععععر  ا  عععععععن

توانعععععد  ییعععععن نمععععع چی،هععععع ریعععععرابردارد خ عتیویعععععر دیعععععتعععععو ح یلعععععوا دیعععععبا یبعععععرود، ن چعععععه یسععععع

 .ردیامت را به دو  ب  نیا نیسن  ی فهیو 

 زیرسوووووووتاخ یومووووووواه اسوووووووت کوووووووه زوالشوووووووان بوووووووه معنووووووو دیاموووووووت همچوووووووون خورشووووووو نیوووووووا

هن ععععععام یسععععععود !سووووووتین شیبوووووو یکسوووووووف ایووووووموووووواهمچون خسوووووووف  تیاست.وضووووووع انجهووووووانیوپا

 یبعععععیعج یخوابند،بل عععععه بعععععه یعععععار هعععععا ی ردنعععععد، امعععععا نمععععع یبعععععار مععععع یعععععانی رنعععععد ان بعععععه النعععععه ها

ماننعععععد،چرا  یمععععع دیخوریععععع یخعععععود منت عععععر طلعععععو  دوبعععععاره  یهعععععا النعععععهرننعععععد آنان در یدسعععععت مععععع

 .ستین یقیوا عه  روب ،حق نیینند یه ا ییه با رطرت خود درا م

 یبعععععه یععععع ر خداونعععععد، امعععععت اسعععععالم یولبعععععود، ی  یعععععته  عععععرن خسعععععود امعععععت اسعععععالم  عععععرن

و اهعععععع  علععععععم  نیار خععععععود سععععععاط  نمععععععوده اسععععععت ،امععععععا ان نععععععور ،جوانععععععان متععععععد یهرچنععععععدنور یمعععععع

 هستند. 

خواهعععععد یعععععرد وانعععععان را  یاریعععععخداونعععععد وععععععده داده یعععععه معععععو منعععععان را  یمتععععععدد اتیععععع.درا3

 ： رار خواهد داد نیواردان رم

َْشَهادُ  ِنِّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َو الِِّذیَن آَمنُو» ًْ ْنیَا َو یَْوَم یَقُوُم ا  1«.ا فِد اْلَحیَاِل الد 

یعععععععه یعععععععاهدان بعععععععه یعععععععهادت  یو رور ایعععععععدن یو مومنعععععععان رادر رنعععععععد ان امبرانیعععععععمعععععععا  »

 «.میین یم یاریرند،یبرخ

َ قَِوي  َعِزیٌز )» َْغِلبَنِّ ََنَا َو ُرُسِلد  ِنِّ للاِّ ًَ  ُ  ۲( «.۲1َکتََب للاِّ

 «.می رد روری  امبرانمی مان من و  یاست یه بخداوند مقرر دایته »

َْرِض » ًْ اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنُِّهْم فِد ا ُ الِِّذیَن آَمنُوا ِمْنُکْم َو َعِملُوا الصِّ  ٣«. َوَعَد للاِّ

یععععععرده اند،وعععععععده  سععععععتهییا یاورده ان  و یععععععار هععععععا مععععععانییععععععه ار یععععععما ا یخداونععععععد بععععععه یسععععععان»

 .«یرده اند نینیجا نیداده است یه انان را در رم
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یعععععد،چرا یعععععه  رورد عععععار بعععععا ماسعععععت و  میخعععععواه  یعععععنا یروریعععععیعععععه بعععععه   یمعععععا رور  عععععن

 هر اه یه او باما باید  لت ارراد و ضعد  وا عام  ی ست ما نخواهد بود.

را  نی معععععان خداونعععععد رمععععع یبععععع»سعععععلم ررمعععععوده انعععععد یوآلعععععه  هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریععععع. ۴

چیععععععمم ایعععععع ار یععععععردآومن میععععععارر و موععععععارب ان   یان را  عععععع ی نععععععدهیجمعععععع  نمععععععود یو ا میبععععععرا

جمععععع  یعععععده  میآ امعععععت معععععن بعععععه همعععععان جعععععا یعععععه بعععععراییرا میعععععاهده یعععععردم و ملعععععکیو ررمعععععانروا

 «.دیبود،خواهد رس

دو  نیععععععار ا کیعععععع یععععععدام：یععععععد دهیوسععععععلم  رسعععععع یوآلععععععه  هیععععععهللا عل ی.اررسععععععو  خداصععععععل۵

سعععععع ن  و هیابتععععععدا  سععععععطنطن»：روم ررمععععععود ایعععععع هیابتععععععدا رععععععت  خواهععععععد یععععععد ، سععععععطنطن نیسععععععررم

 .«روم رت  خواهد ید

یعععععه همعععععان اسعععععتانبو  اسعععععت ،ییصعععععد سعععععا  بععععععد بعععععه دسعععععت محمعععععد رعععععات  ،رعععععت   هی سعععععطنطن

 .دی رد

 عععععردد  یا عععععار نمععععع امعععععتی »：و آلعععععه وسعععععلم ررمعععععوده انعععععد هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریععععع. ۶

 یرا بععععه  تعععع  مععععع انیععععهودیانجععععام یععععود و مسعععععلمانان و  انیععععهودیمسعععععلمانان و انیععععجنعععع  م نیععععتععععا ا

یننعععععد وان سعععععن   ی نهعععععان مععععع ودرخعععععت خعععععود را  یعععععت سعععععن  انیعععععهودیان جعععععا یعععععه رسعععععانند،تا 

در یععععععععت مععععععععن  یهععععععععودی کیخععععععععدا! یبنععععععععده  یمسععععععععلمان!ا ای：اورد  یبرمعععععععع ادیععععععععرر ادرخععععععععتی

 1.«و بااو بجن  ایآاست،ب ییمخف

  یتععععععر ار عععععع یاسععععععالم روبععععععه ضعععععععد نهععععععاده اسععععععت،خداوند ان را  ععععععو نیععععععیععععععه د هربععععععار

 ：نموده وبر دیمن  الب ررموده است

هعععععم  یونعععععرو  وحععععع ارتنعععععدیورعععععات  ییبعععععر ی جعععععهیر ععععععام الحعععععرن یعععععه ابوطالعععععب وخدا  عععععن

ح ومععععععت   یوسععععععلم منجععععععر بععععععه تیعععععع  هیععععععهللا عل یایععععععرم صععععععل امبریعععععع طعععععع  یععععععده بععععععود،هجرت  

 هیخالرعععععععت ابعععععععوب ر صعععععععد یار دوره   عععععععن .دیععععععع رد یاسعععععععالم یجامععععععععه  نیوتنسععععععع یاسعععععععالم
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و روم  رانیعععععععا یهعععععععا نیار اععععععععراب مرتعععععععد یعععععععدند،رت  سعععععععررم یاریهللا عنعععععععه یعععععععه بسععععععع یرضععععععع

 .سر یتیمسلمانان م یبرا

 یروریعععععع، ی، رراخ  یاسععععععا ،نوبتییععععععه  ععععععن ار هععععععر محنععععععت وسععععععخت دیدایععععععته بایعععععع نیقععععععی

 ：یه دیررا خواهد رس یابیویام 

 .«است ی،اسان ی،باهر دیوار یار» 1« ِنِّ َمَع اْلعُْسِر یُْسرا  »

 هاست. ایتحقه رو یدبراینو نیجوانان برر  تر یو ا اه یداری.ب7

ارمهععععععم  ینععععععیوالتععععععرام انععععععان بععععععه اح ععععععام د ینععععععداریاوردن رنععععععان ودختععععععران بععععععه د ی.رو8

 ینعععععیجوانعععععان ومردانعععععو التعععععرام انعععععان بعععععه اح عععععام د تیعععععترب تیمععععع ده هاسعععععت چرایعععععه مسععععع ل نیتعععععر

 یجوانعععععان ومعععععردان و معععععردان برعهعععععده  تیعععععترب تیمععععع ده هاسعععععت ،چرایعععععه مسععععع ل نیارمهعععععم تعععععر

 انان است.

یععععععع ب ان هعععععععا و تحقعععععععه سععععععععادت وایععععععع ار یعععععععدن  یم اتعععععععب بیعععععععر ی.ی سعععععععت تمعععععععام9

رادر  تیبیععععععر یو سعععععععادت وا ععععععع یتر عععععع رریععععععیععععععه ب یتنهععععععا م تبعععععع نیبنععععععابرا یبیععععععر تیععععععوامن

 دست دارد،اسالم است.

 ریعععععینعععععد وامعععععرور ن یطلعععععو  مععععع دی رخوریعععععید رد،بعععععارییعععععدت   ی ی.ان عععععاه یعععععه تعععععار10

 دیععععععبععععععه ام-دیوا عععععع  یععععععد  اسععععععت.  ععععععن طلععععععو  خوریعععععع یسععععععخت یو مراهعععععع ی یدر تععععععار تیبیععععععر

 راه است.در -خداوند 

************* 
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 ارزش علم و دانش

 علم! شرفتیما و پ انیشگفت آور م ی فاصله

یعععععه امعععععرور جهعععععان اسعععععالم بعععععا آن روبعععععه روسعععععت  یمیععععع ل نین عععععر یعععععما بعععععرر  تعععععر بعععععه

یلمععععععععه  کیععععععععیععععععععنم،در  یمعععععععع انیععععععععب یادیععععععععیععععععععه مععععععععن آن را بععععععععا یععععععععر  ر یجععععععععواب سععععععععت یچ

 ته است.ها وملت ها به آن وابس نییه ارر  سررم است علمی《علم》:

و  یعلم قیتحق تیو اهم میده یکه به علم اهتمام نم میهست یگفت که ما ملت دیتاسف با تینها با

یه علم محور تفور و ار  یدر حال هاست! یدنیغذا و نوش تیکم تر از اهم مانیبر ا یعلم یتفوق و برتر

  :دیررما یاست یه م یدستور خداوند نیا یاساس یاصو  و بندها

ل  َو ََِعد و»  1«.ا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوِّ

 .《دیرراهم آور دیتوان ییه م ییرویدر برابر آنان هر ن و》

 یهوووووا نیدر سووووورزم یسوووووواد ینسوووووبت بووووو: میدور ار  هنمعععععان بن عععععر یقیتعععععا بعععععه حقعععععا دییعععععایب

 ونیووووووولیم صووووووودیکوووووووه از س یمعنووووووو نیاسوووووووتکبد%٦۰ یعنیت،یووووووواز نصوووووووف جمع شوووووووتریب یعربووووووو

 !ستندینفر قادر به خواندن و نوشتن ن ونیلیعرب،حدود صدوهشتاد م

نعععععار  یعععععده ار یتعععععاب  ییلمعععععه  نییعععععه اولععععع یامتععععع یبعععععرا بتیاسعععععت  مصععععع بتیمصععععع وا ععععععا

 .است ۲« بخوان « » قَرَ » ا   یآسمان

 :دیررما ییه خداوند م یدر حال د،ینسبت با د ت تام  ین نیا در

َْلبَابِ  قُْل َهْل یَْستَِوي الِِّذیَن یَْعلَُموَن َو الِِّذیَن الَ »  ًْ  ٣«. یَْعلَُموَن  ِنَِّما یَتََذکُِّر َُولُوا ا

ب ععععععو: آیععععععا یسععععععانی یععععععه مععععععی داننععععععد بععععععا یسععععععانی یععععععه نمععععععی داننععععععد برابرنععععععد !یهر رآ رقععععععط 》

 .《خردمندانند یه  ند می  یرند
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را اعععععععالم نمععععععوده  یسععععععوادیب یینعععععع یععععععهیر 《یانععععععادا》و ععععععت اسععععععت یععععععه ییععععععور یلععععععیخ

 سعععععععت بل هید یعععععععدن رقعععععععط خوانعععععععدن و نویعععععععتن نار بعععععععا سعععععععوا فیعععععععانیاسعععععععت، و طبععععععععا آنعععععععان تعر

 .ندیاررا یرا هم بدان م وتریاستفاده ار یام 

! اگوووووور بووووووه د؟یوووووورا درک نمود یمووووووا و جهووووووان مترقوووووو انیووووووم میاکنووووووون شووووووکاف عظوووووو ایووووووآ

برنوووووودگان آن را  یو اسووووووام مینوبوووووول بنگوووووور ی زهیاز جملووووووه جووووووا یمهووووووم علموووووو زیبرنوووووودگان جوووووووا

تفوووووواوت  م،بووووووهیقوووووورار ده یبررسوووووو مووووووورد کیووووووزیو ف یمی،شوووووویپزشک یعلموووووو یدر سووووووه رشووووووته 

 برد. میخواه یکشورها پ ریخود و سا انیفاحش م

 عععععع رد رقععععععط دو نفععععععر ار  یم معععععع1901 یعنععععععی ریآن جععععععوا ییععععععه ار ارا ععععععه  یصععععععد سععععععال در

.  یععععععو دیتععععععر احمععععععد رو یدانیععععععمند  ایسععععععتان کیععععععیننععععععد!  ارععععععتیمسععععععلمانان توانسععععععته انععععععد آن را در

 یو چهعععععع  و  ععععععن  نفععععععر در ریععععععته  یدر  ریعععععع  یی ععععععاینفععععععر آمر کیععععععیععععععه هیععععععتاد و  یدر حععععععال

نفعععععر  سعععععتیو ب یدر  ریععععع  یسعععععیو یععععع  ان ل سعععععتیآن یعععععده انعععععد. ب ارعععععتیمورعععععه بعععععه در یمییععععع

 نوب  مفتخر یده اند. رهیجا ارتیبه در کیریو  ن  نفر در ر ستیوب یمیدر ی

 تیاینعععععععون وضعععععععع ایعععععععبودنعععععععد آ یاسعععععععالم یآن ارعععععععراد ار ییعععععععورها ید،ا رتمامیتصعععععععورین

  ونه بود  نیما ا

 د یراررامو  یرده ا  یوارتخارمان به دیتر رو یدمانایایا

 

 علم فرض است طلب

ار مععععا بععععه دنبععععا  علمیبععععه  یوتعععععداد انععععدی میعال ععععه منععععد یمععععایم تععععر بععععه بحعععع  علمعععع اساسععععا

ییععععععورها وارد   ععععععریاختراعععععععات را ار د ی.در دو  ععععععرن   یععععععته مععععععا تمععععععاممیآهسععععععتیوا ع یمعنعععععع

... رهیعععععو    یععععع ررتعععععه تعععععا خودیعععععار و موبا معععععایوهوا  ی عععععیال تر  یار بعععععرر و وسعععععا م یعععععیعععععرده ا

 نار  ررموده است: نیوسلم چن هیهللا عل ص ما  امبرییه خداوند بر   یدر حال

َْکَرمُ » ًْ ْنَساَن َما لَْم یَْعلَمْ ٤) الِِّذي َعلَِّم بِاْلقَلَمِ ( ٣) اْقَرَْ َو َرب َک ا   1(«.٥) ( َعلَِّم اِْلِ

                                                                 
 .5-3عله 1



   دریغ از این مسلمانی

 

248 
 

ت،همان یععععععه بععععععا  لععععععم یو یتابععععععت انسععععععان اسعععععع ی رورد ععععععار تععععععو بععععععن  رامعععععع بخععععععوان،و》

 .《دانست،آموخت یرا یه نم یریراآ آمور  داد. و به انسان چ

و  م،یسعععععتین دیعععععو تول یعلمععععع هیعععععتعععععوان  فعععععت یعععععه معععععا اساسعععععا بعععععه دنبعععععا  تحق یمععععع خالصعععععه

 !میین یرا ار خارد وارد م حمانیسجاده و تسب یحت

ه ار یعععععععع میچععععععععون هنععععععععد بن ععععععععر یرا رهععععععععا یععععععععرده و بععععععععه ییععععععععور نیو ان لعععععععع  ععععععععایآمر

نععععععرم اررارهععععععا و برنامععععععه  ی دیننععععععدهیتول نیجهععععععان سععععععوم اسععععععت  هنععععععد بععععععرر  تععععععر یییععععععورها

ریععععد یععععرده اسععععت، چععععرا یععععه  نععععهیرم نیععععدر ا یاسععععت و بععععه یعععع    ابعععع  تععععوجه یوترییععععام  یهععععا

بععععععععععه  2002 ا دالر و در سعععععععععع ونیععععععععععلی، یعععععععععع  م2000در سععععععععععا   نععععععععععهیصععععععععععادرات  در آن رم

 یرده است! دای   یدالر اررا ونیلیهیت م

 معععععععتیو ام انعععععععات  عععععععران   یعععععععررتهیمرایعععععععر   ارمنعععععععدین یوترینعععععععرم ارعععععععرار یعععععععام  دیعععععععتول

اسععععت و چععععه  وتریدسععععت اه یععععام  کیععععو  ریععععم کیععععاسععععت،  اریععععآن چععععه یععععه ن یبل ععععه تمععععام سععععت،ین

ار آن اسعععععتفاده  یاسعععععت  و آن هعععععا در چعععععه راهععععع ادیعععععجوانعععععان معععععا ر انیعععععام انعععععات در م نیععععع عععععدر ا

 عقل وتفکر است، نه امکانات. میکن یآن صحبت م یکه ما درباره  یزیچینند.  یم

ارتباطععععععات اعععععععالم یععععععرده  یبععععععرر  ت نولععععععو  یعععععع اهینما کیععععععدر  یمستیععععععار آلمععععععان کیعععععع

و  یر عععععم ت نولعععععو  ییعععععار داده ام  چعععععرا یعععععه آلمعععععان علععععع یرایعععععو یهعععععا سععععع ییعععععه معععععن بعععععه هنعععععد

بععععععاال  ععععععرار ن ررتععععععه  ینععععععرم ارععععععرار در رده  دیععععععو تول یسععععععییععععععه دارد در برنامععععععه نو یام انععععععات

 است.

 نیعععععد یتاسعععععد اسعععععت یعععععه  عععععن ار   یعععععت چهعععععارده  عععععرن دععععععوت بعععععه سعععععو یجعععععا وا ععععععا

یععععععه  یدر حعععععال م،یبععععععر یبعععععه سععععععر مععععع یو صععععععنعت یعلمععععع تیوضععععععع نیخعععععدا، معععععا اینععععععون در چنععععع

 علم را بر خود رری دانسته اند.  یبرر ان ما تحص

 به خاطر علم علم

یععععه خداونععععد بععععر مععععا رععععری  ییععععمارییععععه مععععا بععععا علععععوم و معععععارد ب دیععععدان یاینععععون معععع ایععععآ

 مانیامعععععت اسعععععالم ی ردانعععععییعععععه علععععع  رو دیعععععدان یمععععع ایعععععآ م یعععععت، چعععععه  عععععدر راصعععععله داریعععععرده اسععععع

 :میار آن عل  ب ردار یبرخ یتا به بررس دییایب ست یار علم و دان  چ
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خعععععععود ارریعععععععمند  یو آن را در رنعععععععد  میسعععععععتین  یععععععععلعععععععم ارر  و احتعععععععرام  ا ی.مععععععا بعععععععرا1

رقععععط بععععه همععععان یععععار ایتفععععا خععععود وارد نمععععوده و  نیآن را بععععه سععععررم  یععععدل نیبععععه همعععع میدانعععع ینمعععع

بععععوده اسععععت  یمععععا بععععه حععععد یاسععععالم ییععععه ارر  علععععم و علمععععا در جامعععععه  یدر حععععال م یععععنمععععوده ا

ار صعععععرد  ععععع ا خعععععود یخصعععععا بعععععر دسعععععت   ععععن《هیعععععرحمعععععه هللا عل دیالریععععع هعععععارون》فعععععهییععععه خل

 .دیفرایاست تا بر  در و ارر  آنان در جامعه ب ختهیعلما آب ر

 یگوووووواه ایووووودانشووووونامه  یبرگوووووه  کیووووو افوووووتیمسووووولمان ،علوووووم فقوووووط بوووووه در یدرکشوووووورها.2

 یبووووه علووووم آمووووووز گوووورانیبوووووه خوووواطر خوووودمات بووووه د ینامووووه خالصووووه شووووده اسووووت،و کووووم توووور کسوووو

 پردازد. یم

وررععععععتن وبععععععه یععععععالن بععععععاالتر  یمععععععارقط بععععععه من ععععععور  بععععععول انیآمععععععوران ودانیععععععجو دانعععععع 

 . رید ریخوانند،نه چ یدرن م

 التیعععععیععععه ار ا ی نعععع ا یدانیعععععجو کیعععع：دیععععوا عععععه رابععععه د عععععت مععععورد تنمعععع   عععععرار ده نیععععا

 ییعععععععرده بعععععععود،در ادنعععععععا ارعععععععتیمقطععععععع  دیتعععععععرا در یبعععععععرا یلیبعععععععورن تحصععععععع  عععععععایامر یمتحعععععععده 

بععععععالوو بععععععورن و انصععععععراد  ارععععععت،اویدسععععععت  یخععععععود در ان ییععععععور بععععععه اختععععععرا  مهمعععععع  یتحصعععععع

یععععععععععععععه ار او  یبععععععععععععععه ییععععععععععععععور خععععععععععععععود بار یععععععععععععععت  هن ععععععععععععععام  یتحصعععععععععععععع یار ادامععععععععععععععه 

مععععععن درن  مععععععن：  در جععععععواب  فععععععت یخععععععودرا رهععععععا یععععععرد یعععععععال التچراتحصععععععی：دندی رسعععععع

خعععععدمت بعععععه  یام بعععععرا ارتعععععهی،اینعععععون یعععععه بعععععه ان دسعععععت  ابمیعععععاختعععععرا  دسعععععت  نیعععععخوانعععععدم تابعععععه ا

 یند! ینم ییم  چیبه من ه ییییورم بار یته ام ،و ررتن مدرا به تنها

 ییعععععععه بعععععععه ان عال عععععععه دارنعععععععد،نم یبعععععععه دنبعععععععا  ریعععععععته ا انیما،دانیعععععععجو ی.درییعععععععورها3

هععععععم در  التیتحصعععععع انیععععععخودندارنععععععدو در  ا هیععععععار اسععععععتعداد هععععععا و عال یرونععععععد وایدععععععرا یععععععناخت

 ریعععععیعععععه در   مینعععععیب یرا مععععع یادیعععععارعععععراد ر  یعععععدل نیندارند،بعععععه همععععع یخودمهعععععارت یعععععار یریعععععته 

هعععععا درن خوانعععععدن ان هعععععا،رقط اتعععععالد  ا سععععع یعملععععع ی جعععععهییننعععععد و نت یخود،یعععععار مععععع یریعععععته 

 و ت بوده است.

عوووووووا  کشوووووووف اسوووووووتعداد هوووووووا و جهوووووووت دادن بوووووووه ان یبووووووورا یبرناموووووووه ا چیهووووووو متأسوووووووفانه

 وجود ندارند. یاسالم یکشور ها تیامکانات در اکثر یعادالنه  عیوتوز



   دریغ از این مسلمانی

 

250 
 

از اسوووووووالم  یحیموووووووا ان اسوووووووت کوووووووه جوانانموووووووان فهوووووووم صوووووووح گووووووورید یمشوووووووکل اساسووووووو.۴

فقووووووط در مسووووووجدبودن وعبووووووادت  یعنوووووویکننوووووود کووووووه اسووووووالم  یان هووووووا گمووووووان موووووو شووووووتریندارنوووووودو ب

 نیبععععدتر یارععععراد  نیاسععععت،چن نیی ععععا یلیمععععاخ نیارععععراد متععععد یسععععط  علمعععع  یععععدل نیبععععه همععععکووووردنک

 دهند. یارا ه م  رانیرابه د یو مسلمانان وا ع یاسالم یچهره 

 یرنمعععععوده اسعععععت  امعععععا تعععععرا  هیعععععرعععععروی یفا دیعععععو تعلعععععم را در رد میاسعععععالم تعلععععع ا رچعععععه

 یار جانععععععب تمععععععام مسععععععلمانان موجععععععب  نععععععاه بععععععر همععععععه  ییرععععععروی یفععععععا ی هیععععععرععععععری و بق نیععععععا

سعععععا ط   عععععرانیب ان را بعععععرده و نعععععاه ار دان را انجعععععام دهعععععد دعععععوا یا عععععر یسععععع  نیانعععععان اسعععععت  لععععع

 یود. یم

 هیووووووهووووووا وصوووووونعت هووووووا جووووووزو فووووووروض کفا مهووووووارتاختراعووووووات ،فنون، ی! تمووووووامزانیووووووعز

از شوووووکاف  یکووووویبوووووود کوووووه  میاز ان هوووووا قوووووادر خوووووواه یکووووویهسوووووتند وهرکووووودام از موووووا بوووووا امووووووختن 

 .میبرهان گانگانیبه ب ازیجامعه رااز ذلت ن بیترت نیوبد میجامعه را پرکن یها

چععععععون  یدیععععععجد دعلومیععععععبا یععععععتریحصععععععو  دععععععواب ب ی فتععععععه اسععععععت یععععععه بععععععرا ییسعععععع چععععععه

 آورد . یرو ینیرها یرده ه علوم د دیرابا یو ری  یمیک،ییریر

 لی. تحصووووووودیووووووورااز خوووووووود دور کن نیوووووووفهوووووووم غلوووووووط  ازد نیووووووو!شووووووومارا بوووووووه خووووووودا ،ازانیعز

اسوووووت و دراصووووول فووووورض بوووووودن  ییکفوووووا ،فرضیعلووووووم شووووورع زیوووووعلووووووم ودانوووووش هوووووا ون یتموووووام

 ینوووووویعلوووووووم د لیبووووووه تحصوووووو یرد.قرآن  هووووووم دسووووووتور داده کووووووه فقووووووط گروهوووووونوووووودا یتفوووووواوت چیهوووووو

ا لعععععب ان  یاتیعععععویل هخعععععا  دایعععععت تیععععععلعععععوم عنا ی عععععرآن بعععععه تمعععععامموووووردم. یبپردازند،نوووووه هموووووه 

 یرده است. انیهارا ب

 یو صععععععععععععحت ادا ینععععععععععععید دیعععععععععععع!مطالعععععععععععععه رقععععععععععععط درحععععععععععععدود اصععععععععععععو  عقارانیعر یا

 ینعععععیابعععععواب علعععععوم د یمعععععه ه  یبعععععه مطالععععععه و تحصععععع یاریعععععاسعععععت و ن ییعععععما یعععععار یعبعععععادات،برا

خععععععود وعلععععععوم  یلیتحصعععععع یمسععععععلمان است یععععععما بععععععه ریععععععته  یعلمععععععا ی فععععععهیان و  سععععععت،چرایهین

 نیعععععد یعلمعععععارابعععععه  نیعععععد یرا بعععععه علمعععععا نیعععععویعععععار تخصععععع  درعلعععععوم د دیعععععده تیعععععاهم دیعععععجد

 ینعععععیآمعععععوختن علعععععوم د یوبعععععاعرت دهد،ررصعععععت بعععععرا ی.ا ر خداونعععععد عمعععععر طعععععوالندیعععععوا ععععع ار ین

 وجود دارد. یودر هرمسجد ییدرهر روستا
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دور از مطالعوووووه  یاسوووووت کوووووه موووووا ملتووووو نیووووواز علوووووم ا یگردانووووویاز علووووول رو گووووورید یکوووووی.۵

 ارعععععتیدر ریعععععومسعععععجد ،ون یعمعععععوم ییعععععه امعععععروره یتعععععاب خانعععععه هعععععا یحعععععال درم،یو تحقوووووق هسوووووت

 میهم ععععععان  ععععععرار دارد.  ععععععن مععععععا منت ععععععر چععععععه هسععععععت اریعععععع،در اخت نترنععععععتیار ا  ععععععانییتععععععب را

 ییار دو  ارو عععععععا ی عععععععی هبععععععع م ا ریعععععععمای  ران یوچراعمعععععععر وو عععععععت خعععععععودرا بعععععععه بطالعععععععت مععععععع

یععععععععه میععععععععوو  مطالعععععععععه  دیععععععععنیب یمعععععععع یرادر امععععععععاین عمععععععععوم ییسعععععععع د،یمتریععععععععمسععععععععاررت ین

  راننععععععععععد اما  ینبایععععععععععد.مردم ان ییععععععععععورها،تمام عمععععععععععر خععععععععععودرا مطالعععععععععععه و ررا ععععععععععررتن معععععععععع

یععععععه در دسععععععت ایععععععخا  نیسععععععته در  یریععععععحععععععدایدر چ یاسععععععالم یهععععععا نیمتنسععععععفانه در سععععععررم

 یاسعععععت وان عععععاه یعععععه واردیعععععب ه عن بعععععوت قعععععاط و  یلمعععععات متیعععععود،رقط جعععععد ی عععععارا میعععععاهده مععععع

 یهععععععا یبرنععععععد،چت وبععععععار یمعععععع نترنععععععتییععععععه جوانععععععان مععععععا ار ا یاسععععععتفاده ا د،تنهاییععععععو یهععععععم معععععع

 !یو...است!برادر  رام یوترییام 

و چععععععه اسععععععتفاده  میهسععععععت یار علععععععم و ت نولععععععو  ییععععععه مععععععا در چععععععه مرحلععععععه ا دیععععععین تصععععععور

 .میبر یار ان م ییها

 انیوووووووموووووووااز علوووووووم و دانوووووووش گسوووووووترش تقلوووووووب در م یگردانووووووویاز علووووووول رو گووووووورید یکوووووووی

 یدر حعععععه یععععما و تمعععععام ییعععععه تقلععععب  نعععععاه برر عععع دیععععو بدان دییععععع!بعععععه خععععود آرانیعرجوانووووان اسووووت.

 جامعه است.

 وحبس علم! کتمان

یعععععععه ار آن علعععععععم بعععععععه  یا دهیعععععععو را میخعععععععوان یمعععععععاار مفهعععععععوم آن چعععععععه یعععععععه مععععععع متنسعععععععفانه

و اسعععععتفاده  یخعععععارج یه در ربعععععان هعععععایععععع دیععععع.تصعععععور ینمی عععععردد  ارععععع  هست یاجتماعمعععععان بعععععار مععععع

 .میهست یدر چه سطح وتریار یام 

 ینعععععا چعععععار بودنعععععد ربعععععان عربععععع انییععععععلعععععوم ورنعععععون بود،ارو ا یعععععتارییعععععه اسعععععالم   یهن عععععام

سعععععخن  نیععععع.در امیریعععععب  ادیعععععربعععععان آنعععععان را دیعععععامعععععرور مابا امورنعععععد،امایراییعععععه ربعععععان علعععععم بودآب

سعععععتفاده ار تخصععععع  درانجعععععام امعععععور .عدم ادیو آن را بعععععه  هعععععن خعععععود بسععععع ار دیعععععخعععععوب تنمععععع  ین

اخعععععالر مسعععععلمانان   عععععران،ارییتمعععععان علعععععم ار د ریعععععونیعععععار بعععععه سعععععبب ریعععععوه  هیعععععوععععععدم انجعععععام د 

 یهعععععععرین یعععععععه ار او دربعععععععاره »：انعععععععد وسعععععععلم ررموده هیعععععععهللا عل یایعععععععرم صعععععععل امبری. سعععععععتین
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او  امعععععتیدارد،سععععع ا  یعععععود واو علعععععم خعععععودرا یتمعععععان ینعععععدرور   ییعععععه بعععععدان علعععععم و آ عععععاه یریعععععچ

 1«.رنند یم ن،ل امیآتی یل امرا با 

هععععععم  ییود،یسعععععع یارر  داده نمعععععع یعلمعععععع قععععععاتیمععععععا چععععععون بععععععه تحق یدر جامعععععععه  امععععععرور

 ایعععععمسعععععتحب  یهمچعععععون عمعععععره  یانجعععععام اعمعععععال ییعععععن بعععععرا دیرود یعععععا ینمععععع هیعععععبعععععه دنبعععععا  تحق

 ییو یسعععععععب علعععععععم یعععععععه رعععععععری یفعععععععا هیعععععععتحق یینعععععععد اما بعععععععرا نعععععععهیهر یادیعععععععمبلعععععععف ر ی ربعععععععان

 ی ربعععععععان ایعععععععم عمعععععععره ی عععععععو ید،نمیعععععععینعععععععد!د ت ین ینمععععععع نعععععععهیهعععععععم هر یا هیهسعععععععتند،اندا سعععععععرما

 میععععخععععودرا رهععععا یععععرده ا نععععبیاسععععت یععععه مععععا رععععروی د نیععععندارند،بل ععععه مسععععنله ا تیععععمسععععتحب اهم

 انجام خواهد داد. ی رید یرا یس ییرری یفا نیا دی و یو هرین م

یععععععود وار   ینیمععععععا دچععععععار خسععععععارات سععععععن  یامععععععر باععععععع  یععععععده یععععععه امععععععت اسععععععالم نیهمعععععع

 .میعقب بمان یاروان علم ودان 

 به اسالم! یزیعلم گر اتهام

 نیچنععععع نیعععععار اسعععععالم بایعععععد یعععععه معععععردم ا بیعععععع دیعععععای：نعععععدی و یمععععع یاو عععععات یسعععععان ی عععععاه

 دییععععععایدهند!یععععععما ب یمسععععععلمانان انجععععععام معععععع ریععععععاختراعععععععات و ایتیععععععارات را   تیععععععیععععععده انععععععدو ایدر

 یمععععع اسعععععت « قووووورَ »یعععععه ار  عععععران نعععععار  یعععععده ییلمعععععه ا ناولعععععی：دیعععععوباد عععععت بعععععه اسعععععالم بن ر

و  یوسععععععلم ْمعععععع هیععععععهللا عل یاسععععععالم صععععععل امبریععععععیععععععه   یحععععععال در اسععععععت، نیچرا چععععععرا چنعععععع دیععععععدان

وسعععععلم عصعععععر معجعععععرات تمعععععام  هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععبعععععا دععععععوت   رایعععععناخوانعععععده بعععععوده اسعععععت  ر

 .دیررا رس یعلم یهایو برتر هایروری  یید و دوره

السععععععالم،  هیعععععععل یحضععععععرت موسعععععع یهمچععععععون عصععععععا یبععععععا معجععععععرات حسعععععع نییععععععی  یایععععععانب

یروریعععععو   یامعععععا سعععععراررار دند یرسععععع یروریعععععالسعععععالم و... بعععععه   هیعععععرعععععان حضعععععرت نعععععو  علطو

بعععععود.  یرعععععرد یهعععععاار تال  ینایععععع یوسعععععلم و امعععععت و هیعععععهللا عل یمعععععا صعععععل یرسعععععو   رامععععع یهعععععا

 « لعععععم» ییعععععد سعععععوره نعععععار وسعععععلم  هیعععععهللا عل یهعععععم یعععععه بعععععر آن حضعععععرت صعععععل یاسعععععوره نیدومععععع

 «بقعععععرة» ییعععععرد  در سعععععوره ادیعععععسعععععو ند  ن عععععارد یبعععععود یعععععه خداونعععععد در آن بعععععه  لعععععم و آنچعععععه مععععع

 :دیررما یم نیالسالم چن هیخلقت آدم عل یخداوند درباره رین
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َْسَماَء ُکلَِّها» ًْ  .«ها را به آدم آموختو همه نام» 1 «.َو َعلَِّم آَدَم ا

اند. بعععععععار ت عععععععرار یعععععععده 22۴و  37۵ بیعععععععدر  عععععععرآن بعععععععه ترت «میعلععععععع»و  «علعععععععم» یلمعععععععات

مسععععععلمانان یععععععده،  یتهمععععععت نععععععاروا یععععععه سععععععبب عقععععععب مانععععععد  نیععععععیععععععه اسععععععالم ار ا یبععععععه راسععععععت

 .ابدییبه بداهت در م ینید میمسنله را ار تعال نیا یمبراست و هر محقه منصف

وسعععععلم در  هیعععععهللا عل یامعععععرم صعععععل امبریعععععیعععععه   دیععععع عععععو  رعععععرا ده یدیبعععععه احعععععاد ریعععععن اینعععععون

 هیعععععع علهللا یررمععععععوده اسععععععت  آن حضععععععرت صععععععل هیو تعلععععععم تیععععععو میهععععععا مسععععععلمانان را بععععععه تعععععععالآن

ینعععععععد و خداونعععععععد راه  یرا طععععععع یراهععععععع یعلعععععععم آمعععععععور یهعععععععر یعععععععن بعععععععرا»انعععععععد: وسعععععععلم ررموده

خواسععععععتار  ر،یععععععبععععععرادر عر ییععععععما ا ایععععععآ   2.« ردانععععععد ییوصععععععو آ او را بععععععه بهیععععععت آسععععععان معععععع

و بوووووا آن بوووووه  دیووووواموزیرا ب یعلمووووو د،یوووووخواه یاگووووور بهشوووووت را مووووو عععععن  د یورود بعععععه بهیعععععت هسعععععت

 !دیاسالم و مسلمانان خدمت کن

 معععععان رریعععععت ان بعععععا   یبععععع»انعععععد: وسعععععلم ررموده هیعععععهللا عل یآن حضعععععرت صعععععل نیچنععععع هعععععم

 نععععععد،یجو ی سععععععترانند، چععععععرا یععععععه ار آن چععععععه آنععععععان معععععع یطالععععععب علععععععم معععععع یخععععععود را بععععععرا یهععععععا

 3. «خینودند

رریعععععت ان در  میا عععععر معععععا بعععععه دنبعععععا  علعععععم بایععععع باسعععععت یسعععععخن چعععععه  عععععدر ر نیععععع! اایخعععععدا

 ییععععه بععععر جهعععع  و نععععادان مینععععیبیرا معععع یادیععععحععععا  جوانععععان ر نیععععیننععععد! بععععا ا یبرابععععر مععععا تواضعععع  معععع

 ععععن چععععرا  م،یهسععععت یخععععود خیععععنود و راضعععع تی: مععععا بععععه وضعععععنععععدی و یخععععود مصععععر هسععععتند و معععع

 !م ینداریبا ررتن به دنبا  علم خود را به درد سر ب

اسععععت،  نیها و رمعععع مععععان هععععر آنچععععه یععععه در آسععععمان یبعععع»: دیععععهععععم تنمعععع  ین  یحععععد نیععععا در

ععععععالم  ییننعععععد و برتعععععر یبخیععععع  یو رحمعععععتآ معععععععععععالم، طلعععععب  یآ بعععععراایعععععیدر در هعععععایمعععععاه یحتعععع

اسععععت  یعععععالم یسعععع  4«.سععععتاره هععععا ریآ مععععاه اسععععت بععععر سععععاییو رویععععن یبرتععععر همچععععون بععععر عابععععد

 مسلمانان سودمند باید. یرا دایته باید و برا یویو دن ینییه علوم د
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طلععععععب علععععععم یار خانععععععه و یایععععععانه  یهععععععر یععععععن بععععععرا»آمععععععده اسععععععت: ی ععععععرید  یحععععععد در

و دعععععواب چعععععونآ مجاهعععععد در راه خداسعععععت، تعععععا آن عععععاه یعععععه بعععععار  لتیخعععععودآ خعععععارد یعععععود، یدر رضععععع

 1«. ردد یم

طالوووووب علوووووم اجووووور و ثوووووواب مجاهووووود در  یبووووورا یعنوووووی د یعععععدان یسعععععخن را مععععع نیعععععا یمعنععععع ایعععععآ

کوووووه  دیووووونیبیموووو ایوووووگووووردد! آ یاش بوووواز موووووگووووواه کووووه بوووووه خانوووووهگوووووردد، تووووا آن یراه خوووودا منظوووووور موووو

 خواند؟یفرا م یبه علم آموز یچگونه اسالم مردم را در هر زمان و مکان

 

 السالم هیعل امبرانیپ یژگیو نیباتریز علم

اسعععععععت   دهیبخیععععععع امبرانیعععععععاسعععععععت یعععععععه خداونعععععععد بعععععععه   یصعععععععفات نیبعععععععاتریار ر ی عععععععی علعععععععم

 :دیررمایالسالم م هیعل یحضرت موس ی رورد ار درباره

 ۲«.آتَْینَاهُ ُحْکما  َو ِعْلما  » 

 .«میادهیآ ح مت و علم بخییبه او یموس»

 :دیررما یالسالم م هیعل مانیحضرت داود و حضرت سل یدرباره و

لَنَا َعلَى َکثِیر  ِمْن ِعبَاِدهِ » ِ الِِّذي فَضِّ   ٣«.اْلُمْؤِمنِینَ  َو لَقَْد آتَْینَا َداُوَد َو ُسلَْیَماَن ِعْلما  َو قَاالَ اْلَحْمُد ِبِّ

خداونععععععد و هععععععر دو  فتنععععععد  سعععععع ان  میدیدانعععععع  بخیعععععع مانیبععععععه داود و سععععععل یو بععععععه راسععععععت»

 .«داد یار بند ان م من  برتر یاریرا یه ما را بر بس

را  یامبریعععععع  چیخداونععععععد هعععععع»ررمععععععوده اسععععععت:  ریععععععوسععععععلم ن هیععععععهللا عل یایععععععرم صععععععل امبریعععععع 

نجعععععار بعععععوده اسعععععت. بعععععه  «ایععععع یر»معععععدال  «.بعععععوده اسعععععت یامبععععععو  ن عععععرده، م عععععر او را حررعععععه

 دیعععععجنععععع  بعععععدر بن ر رانیاسععععع یوسعععععلم دربعععععاره هیعععععهللا عل یرسعععععو  ایعععععرم صعععععل ریبرنامعععععه و تعععععدب

یععععععن ار یععععععما بتوانععععععد ده نفععععععر ار مسععععععلمانان را  رهعععععع»هععععععا ررمععععععود: یععععععه بععععععه هفتععععععاد نفععععععر ار آن
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و تعلععععععم  میاسععععععتفاده را ار تعلعععععع تیعععععع. آن حضععععععرت نها«آراد اسععععععت امورد،یععععععخوانععععععدن و نویععععععتن ب

 اند.برده یطیدر هر یرا

 یرو یوسععععععلم بععععععه علععععععم آمععععععور هیععععععهللا عل یصععععععل امبریعععععع  رییععععععه بععععععا تععععععدب یار یسععععععان ی ععععععی

 هیععععععهللا عل یصععععععل امبریععععععالسععععععالم یاتععععععب آن را بععععععه اتمععععععام رسععععععاند.   هیععععععبععععععن دابععععععت عل دیععععععآورده ر

 جواب داد: بله. دیر« یرا هم آموخته ا هودینویتن ربان  ایآ»:دیوسلم ار او  رس

یععععععه یععععععخ  در چنععععععان مععععععدت  ،یتفععععععور علمعععععع یاسععععععت معنعععععع نیعععععع! اریععععععدوسععععععتان عر ،یآر

هللا علعععععه وسعععععلم بعععععا هعععععر  یایعععععرم صعععععل امبریععععع.  چنعععععان بعععععرر  را انجعععععام دهعععععدآن  ییعععععار ییوتعععععاه

 هیار جععععععععاهالن مبععععععععارره یععععععععرده و مسععععععععلمانا را ار تصععععععععد یروریعععععععع ونععععععععه خرارععععععععه، جهعععععععع  و  

هعععععر »انعععععد: السعععععالم ررموده هیععععععل هللا یصعععععل امبریعععععاند   ها بعععععر حععععع ر دایعععععتههعععععا و خرارعععععهجهالت

د یو بععععدان ینعععع هیتصععععد دیعععع و یچععععه را یععععه مععععو رمععععا آ بععععرود و آن ری یععععن بععععه نععععرد مععععنجم یرععععا 

 1. «یود یآ چه  رور نمار  مورد  بو  وا   نمدیعم  نما

 وسلم هیهللا عل یرسول خدا صل یطرح شده یعلم برنامه یایاح

معلعععععم را دایعععععته اسعععععت  کیعععععامعععععت خعععععود نقععععع   یوسعععععلم بعععععرا هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریععععع 

حضععععععرت آن  م،ینععععععامیمعععععع یعلمعععععع نیادیععععععتجععععععدد و تحععععععو  بن یچععععععه را یععععععه امععععععروره برنامععععععهو آن

 اند.امت خود اجرا نموده یوسلم برا هیهللا عل یصل

و آنعععععان را  دهیخعععععود یویععععع ارانیعععععبعععععه  ینعععععیامعععععور د میوسعععععلم در تعلععععع هیعععععهللا عل یصعععععل امبریععععع 

 یانعععععععد. آن حضعععععععرت در ردودن خرارعععععععات و نعععععععابودنموده هیو تیعععععععو بیعععععععتر  یبعععععععه علعععععععم آمعععععععور

 یعععععر یعععععرد.  تعععععوانیمعععععرا  یاریبسععععع یانعععععد یعععععه نمونعععععه هعععععابعععععه عمععععع  آورده یجهععععع  تعععععال  رراوانععععع

خععععععود را بععععععه علععععععم  ارانیععععععیععععععه  دندییویعععععع وسععععععلم هیععععععهللا عل یصععععععل امبریععععععبعععععععد   یدر مرحلععععععه

یععععععه  دیععععععمحاسععععععبه ین»انععععععد: و آمععععععار سععععععور دهنععععععد  مععععععدال در دسععععععتورات خععععععود ررموده اتیاضععععععیر

 .«یه چند نفر مسلمان یده اند و... دیچه تعداد مجهر به سال  هستند، محاسبه ین

 وترییعععععه امعععععروره ار علعععععوم مهعععععم محسعععععوب یعععععده و اسعععععان یعععععام علعععععم آمعععععار  د،یعععععین توجعععععه

وسععععععلم  هیععععععهللا عل یصععععععل امبریعععععع  دیععععععبععععععر آن  ععععععرار دارد، مععععععورد تنی وترییععععععام  یسععععععیو برنامععععععه نو

 یجامععععععه نیادیعععععوسعععععلم در تحعععععو  بن هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععیعععععه   ی عععععری. مسعععععنله دبعععععوده اسعععععت
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 یاجتمععععععاع یهععععععاتیرعالراه جامعععععععه و  سععععععتر   راند، عمعععععع  و تععععععال  دخععععععود مععععععد ن ععععععر دایععععععته

 یامال آی ار است: هیآ نیبوده است، یه نمود آن در ا

 .«دیو تقوا با هم میاریت ین یی ویبر ن»  1«.تَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َو التِّْقَوى» 

 یهللا عنععععه آمععععد و عععععری یععععرد یععععه معععع یبععععار یععععاعر میععععهور حسععععان بععععن دابععععت رضعععع کیعععع

وسعععععععلم ار او  هیعععععععهللا عل یصعععععععل امبریععععععع یفعععععععار م عععععععه را هجعععععععو یعععععععنم.  یا دهیخعععععععواهم در  صععععععع

عععععرب بععععود،  انسععععاب مععععردم بععععه نیهللا عنععععه را یععععه آ ععععاه تععععر یرضعععع هیخواسععععت یععععه ابععععوب ر صععععد

یعععععود. حسعععععان بعععععا میعععععاریت ابعععععوب ر  یبعععععا خعععععود همعععععراه ینعععععد یعععععه مبعععععادا دچعععععار خطعععععا و ایعععععتباه

ررسععععععتاد و آن  ععععععاه یععععععه آنععععععان   ییفععععععار  ععععععر یرا نویععععععت و آن را بععععععرا دهیهللا عنععععععه  صعععععع یرضعععععع

 عععععرار  دهی صععععع نیعععععا ییعععععه دسعععععت ابعععععوب ر در ورا ی  خواندنعععععد  فتنعععععد:  سعععععم بعععععه الت و ععععععر آن را

 دارد.

تجععععععدد علععععععم انجععععععام داده  یوسععععععلم در راسععععععتا هیععععععهللا عل یصععععععل امبریععععععیععععععه   ییععععععار نیآخععععععر

او عععععات  ینعععععدارد و  عععععاه یا دهیعععععرا چیبعععععوده یعععععه آمعععععوختن آن هعععععا هععععع یانعععععد، تعععععرا و طعععععرد علعععععوم

را در  هیعععععو عععععت و عمعععععر  عععععران ما دیععععرا یعععععه نباانجامعععععد  چععععع یجامعععععه مععععع انیعععععهععععم بعععععه ضعععععرر و ر

وسععععععلم  هیععععععهللا عل ی. آن حضععععععرت صععععععلسععععععتیدر آن ن یا دهیععععععرا چیصععععععرد یععععععرد یععععععه هعععععع یریععععععچ

و  1آ سعععععتیدر آن ن یا دهیعععععرا چییعععععه هععععع یبعععععرم بعععععه تعععععو ار دانیععععع ی!  نعععععاه معععععایررمعععععوده انعععععد:ی خعععععدا

ده و آن سعععععودمند  عععععرار  میبعععععرا ،ی! آن چعععععه را یعععععه بعععععه معععععن آموختعععععه اایررمعععععوده انعععععد:ی خعععععدا ریعععععن

 2آ.یفرایو دان  مرا ب اموریچه را یه سودمند است به من ب

اععععععراب،   هیعععععملععععع  مسعععععلمان و بعععععه و تیامعععععرور وضعععععع فیعععععبعععععا هعععععراران ارسعععععون و در امعععععا

همچعععععون جبعععععر،  یعلعععععوم د یعععععین یچنعععععان اسعععععت یعععععه خعععععود میعععععاهده مععععع یار ن عععععر علعععععم و ت نولعععععو 

هنععععععور هععععععم  انیعععععع رب انععععععد و دهیو  سععععععتر  آن یویعععععع دیععععععو... یععععععه   یععععععت ان مععععععا در تول یمییعععععع

 یآن هاسععععععت و مععععععا ار آن هععععععا بعععععع تنععععععداده انععععععد، در دسعععععع رییععععععآن هععععععا را تو یعربعععععع یاسععععععام یحتععععع

 .ندیجو ی ررته و برتر ییی. آنان با همان علوم توانسته اند یه بر ما  میبهره ا

                                                                 
 .2ما ده:  1
 .250و ابن ماجه: 5551:ینسا  2
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آن  یبووووور موووووا شوووووده اسوووووت و قوووووبال هوووووم دربووووواره  انیوووووکوووووه سوووووبب تفووووووق غرب یگووووورید زیوووووچ

کاموووووول آنووووووان از وقووووووت اسووووووت. کووووووه  یو اسووووووتفاده  یداربهووووووره بوووووور م،یسووووووخن گفتوووووو لیبووووووه تفصوووووو

 .میکن ینم یاست که اصال و اساسا به آن توجه تیاهم یما چنان ب یمتاسفانه برا

خعععععود را  یاسعععععت یعععععه امععععور رنعععععد  دهیمعععععا رمععععان آن رعععععرا نرسعععع یبعععععرا ایعععع! آریععععععر بععععرادران

را خعععععود  ییعععععه اعمعععععا  رورانعععععه  سعععععتیو عععععت آن ن ایعععععآ م ی عععععرار دهععععع یابیعععععمعععععورد محاسعععععبه و ارر

 است. دهیبه خدا سو ند رمان آن ررا رس م ین ر ین دییرده و در آن ها تجد ینیبارب

یامععععع   یریعععععیعععععه موجعععععب تفعععععور  عععععرب یعععععده اسعععععت بهعععععره   یریعععععخعععععدا سعععععو ند، تنهعععععا چ بععععه

یامععععع   یتعععععا همعععععه بعععععا هعععععم ار و عععععت بهعععععره  دییعععععایآنعععععان ار رمعععععان اسعععععت و بعععععن   عععععن یعععععما هعععععم ب

توووووا علوووووم  دییوووووایب. میریعععععهعععععا بعععععه یعععععار   هنعععععیرم ی ررتعععععه و  عععععدرت و مهعععععارت خعععععود را در تمعععععام

 ک،یووووووزیف ،یپزشووووووک قتصوووووواد،و در ا میمحوووووودود و محصووووووور نکنوووووو یخووووووود را بووووووه علوووووووم شوووووورع

را در  ایوووووچووووورا کوووووه خداونووووود بارهوووووا دن مکیابیوووووهوووووم تبحووووور  یعلمووووو یرشوووووته هوووووا ریو سوووووا یمیشووووو

 وسلم فرموده است  هیهللا عل یاکرم صل امبریکنار آخرت ذکر کرده و به پ

ْنیَا کَ یبَ صَواَل تَْنَس نَ »  .«را ررامو  م ن ایو بهره ات ار دن» «ِمْن الد 

یعععععنم،  یمععععع هیهعععععم توصععععع نییعععععه معععععن آن را مهعععععم یعععععمرده و بعععععه مسعععععوول ی عععععرید ی مسعععععنله

اسعععععت یعععععه عمعععععوم معععععردم  یعلمععععع یو  ععععع وه  هعععععا قعععععاتیار تحق تیعععععحما یبعععععرا یصعععععندو  نیتاسععععع

ن عععععات مهعععععم  یمتمعععععا میبتعععععوان دیرا  یعععععا یینعععععد، نعععععه رقعععععط  یعععععر خاصععععع تیعععععراسعععععتا حما نیعععععرا در ا

 یما خالصه ینم. یعبارت برا نیرا در ا

 یو در جهت تفوق علم مییمختلف کوشش نما یو تعلم دانش ها میبر ما واجب است که در تعل»

ما را دگرگون سازد  تیتواند وضع یکه م یزیتنها چ ،ی(. آرمیده رییخود را تغ تیتا وضع م،یتالش کن

. مانیالمسرنوشت امت اس رییخودمان و تغ ی شهیاند رییبا تغ است یما مساو یعلم است و بس. علم آموز

و مسلمان، جاهل  ستند،ی  که اسالم و جهل هرگز قابل جمع ندیسخن را به ذهن خود بسپار نیا انیو در پا

 .«و باهوش است زیبلکه طالب علم، خرافه گر ستکیو خرافه پرست ن

*********** 
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 تا در سختی ها پایدار بمانیم

 است! انیراست گو یها آشکار کننده  یسخت

داننعععععد یعععععه  ییعععععوند و نمععععع یمععععع ریعععععمعععععردم، درمانعععععده و متح ا،یعععععهعععععا و بال یهن عععععام سعععععخت در

 ریععععیععععوند و ن ییععععه بععععه دعععععا و تضععععر  میععععوو  معععع یچععععه یععععار یننععععد و بععععه یجععععا  نععععاه ببرنععععد. یسععععان

چعععععرا یعععععه  ابنعععععدی یرا نمععععع یملمعععععون و  طعععععع ی جعععععهییعععععوند، نت یآنعععععان یعععععه بعععععه اسعععععباب متوسععععع  مععععع

 .ستین ییین را  درت توانا چیار خداوند ه ری 

در امعععععور تصعععععرد ن عععععرده و  یبعععععه خعععععوب یا عععععر یخصععععع ریعععععن ایعععععیعععععدن بال یار سععععع ر  عععععن

یعععععود، و  یبعععععرر  یعععععرو  مععععع یهعععععا بهعععععره و عبعععععرت ن ررتعععععه بایعععععد رتنعععععه ا یآن سعععععخت  یار نتعععععا

یعععععود  آنعععععان  یو باورهعععععا مترلعععععر  مععععع دیعععععاسعععععت یعععععه د  هعععععا بعععععه اضعععععطراب ارتعععععاده و عقا نیعععععآن ا

خععععععود موععععععرور و  انععععععتییععععععه بععععععه د نارتععععععاده انععععععد و آنععععععا یدبععععععات دایععععععته انععععععد ار  ععععععا ییععععععه ادعععععععا

 یمععععع تییععععععار رضعععععا نیععععع لبعععععه یننعععععد ان بعععععه ا ادتییعععععده و بعععععه سععععع میسرمسعععععت بعععععوده انعععععد، تسعععععل

هسععععتند و مععععا  روریعععع  ریععععرهمنععععد و در همععععه چ یرا بهتععععر ار مععععا معععع یریععععدهنععععد یععععه:ی آنععععان هععععر چ

 آ.میهمواره ی ست خورده و منهرم هست

چیععععععم  یسععععععخت تععععععر اسععععععت. امععععععا  روهعععععع بتیار نفععععععن مصعععععع یرتنععععععه ا نیچنععععععیععععععه  وا عععععععا

 ییننعععععد، ولععععع یچیعععععم خعععععود میعععععاهده مععععع  یرا  ععععع دیعععععماننعععععد و نعععععور ام یمععععع ی عععععیو ن ریعععععانت عععععار خ

 یوند. یم ونیما یبعد ار مدت

بهععععععره منععععععد اسععععععت،  تیععععععو درا یاریو هویعععععع یهععععععم یععععععه ار ح مععععععت و ررران عععععع ییخصعععععع

چ ونعععععه  ایعععععرا اجعععععرا ینعععععد و  یف عععععردانعععععد چعععععه ت یدچعععععار دهیعععععت و صعععععدمه  یعععععته و نمععععع یانعععععدی

بععععر آنععععان وارد یععععده اسععععت   بتیمصعععع نیععععدانععععد یععععه چععععرا ا یمعععع ییخصعععع نی. امععععا چنععععدیعععععمعععع  نما

آیععععع ار یعععععردن  یبعععععرا دهسعععععتن یهعععععا و رتنعععععه هعععععا  ربعععععال بتیبعععععاور اسعععععت یعععععه مصععععع نیعععععاو بعععععر ا

 یهسععععععتند بععععععرا ی ربععععععال ایععععععدانععععععد یععععععه میعععععع الت و بال یاو معععععع ان،یععععععو درو   و انیععععععراسععععععت  و

 نیعععععععیتع یبعععععععرا ی ربعععععععال ن،یعععععععدر د یعععععععانیداریتمعععععععاد معععععععردم بعععععععه خداونعععععععد و  ااع رانیعععععععم نیعععععععیتع

 نیععععد نیععععا  رورد ععععار ینععععد و یو اجابععععت معععع دهیآنععععان را یععععن ییععععه خداونععععد دعععععا نیععععمعتقععععدان بععععه ا

اعتمعععععاد بعععععه  رانیعععععرویعععععن یعععععردن م یهسعععععتند بعععععرا ی ربعععععال ریعععععینعععععد و ن یمععععع یاریعععععو امعععععت را 

 و ساخت. دینفن ایخا  و  درت تول
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و ارععععععععا     یآیععععععع ار نمعععععععودن نتعععععععا یهسعععععععتند بعععععععرا ییتحعععععععان هعععععععامیععععععع الت معععععععا ام ،یآر

 :دیررما یخداوند م

ِحیمِ » ِن الرِّ ْحمَٰ ِ الرِّ ( ۲) ( ََ َحِسَب النِّاُس ََْن یُتَْرُکوا ََْن یَقُولُوا آَمنِّا َو ُهْم الَ یُْفتَنُونَ 1) ( الم۰) بِْسِم للاِّ

ُ الِِّذیَن َصَدقُوا َو لَیَْعلََمنِّ اْلَکاِذبِینَ َو لَقَْد فَتَنِّا الِِّذیَن ِمْن قَْبِلِهْم فَلَیَ    1«.(٣) ْعلََمنِّ للاِّ

برنعععععد  یمعععععردم  معععععان مععععع ایعععععآ. آمینعععععام خداونعععععد بخیعععععنده مهربعععععان. العععععم یالعععععد، الم، مععععع بعععععه

و  نعععععد یآرما یرا نمععععع یعععععانیو ا میعععععآورد معععععانی: انعععععدیآ یعععععه یبعععععه ربعععععانآ ب ونییننعععععد یهمععععع یعععععانیرها

و درو   انیعععععععیععععععک خداونعععععععد راسععععععت  و یو بععععععع میععععععآرمعععععععوده اآنععععععان را  انینییعععععععی  یبععععععه راسععععععت

 یناسدآ. یم کیرا ن انی و

اسعععععت و یععععععما مسعععععلمان مضععععععطرب و  یهععععععر رمعععععان و م ععععععان ی ععععععرآن بعععععرا نیععععع! ارانیععععععر

دهعععععد و یعععععما را آ عععععاه یعععععرده و  یرا معععععورد خطعععععاب  عععععرار مععععع بی ررتعععععار در میععععع الت و مصعععععا

 .دینما یاریاد م

و  دیبععععععه  را ععععععت  ععععععرآن متوسعععععع  یععععععوهععععععا  یهن ععععععام نععععععرو  بععععععال و در و ععععععت  ررتععععععار در

 .دیرهم دیخواه دیرا یه  بال در درا آن ها عاجر بود ییرهایچ دیمطم ن بای

 

 است! دهیفرا نرس اتمانیح انیپا هنوز

هعععععا بعععععر طعععععرد خواهعععععد یعععععد  چعععععه  یمیععععع الت و  ررتعععععار یبعععععرادر مسعععععلمان! بعععععه رود یا

 رورد عععععار و اسعععععت یعععععه ا عععععر  عععععن ار آن همعععععه تضعععععر  و  نعععععاه بعععععردن بعععععه در عععععاه  بیععععع عععععدر عج

یعععععه میععععع الت برطعععععرد  نیعععععخداونعععععد، بعععععه محعععععی ا یحریعععععت در جهعععععت برنامعععععه  یبعععععرا میتصعععععم

 !یید دوباره به همان ررتارها و  ناهان سابه بار رد

بایعععععد،  عععععن بعععععدان یعععععه در  نیا عععععر چنععععع  ی عععععرد یوا ععععععا بعععععه همعععععان ععععععادات بعععععار مععععع ایعععععآ

موجعععععب  یریعععععیعععععن چعععععه چ نیو بعععععه نفعععععن خعععععود بن عععععر و معععععع ایععععع!  عععععن بیامتحعععععان  بعععععو  نیعععععده ا

 تو در آن آرمون یده است. یمردود

                                                                 
 .1-3عن بوت:  1
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 یاسععععت یععععه رععععردا نیععععمسعععع له ا نین تععععه را همععععواره در ن ععععر دایععععته بععععا  یععععه مهمتععععر نیععععا

و  یبعععععععا خویعععععععحال ایعععععععآ سعععععععتاد یا میخعععععععواه انیععععععع رورد عععععععار جهان یععععععع اهیچ ونعععععععه در   امعععععععتی 

بععععععوده و ررمععععععانبردار اوامععععععر  داریعععععع ا بی:  رورد ععععععارا: مععععععن در مصععععععا فععععععت میخععععععواه یسععععععربلند

 ییخعععععدا ایعععععدایعععععته ام   دیعععععتعععععو همعععععواره ام یاریعععععر عععععم میععععع الت بعععععه  یتعععععو بعععععوده ام و علععععع نیعععععد

 یرد  میخواه یسخن را بر ربان جار نیناخواستهآ ع ن ا

تعععععا در رتنعععععه  میچعععععه ینععععع م یبایععععع داریععععع:  عععععن چ ونعععععه در میععععع الت  ادیب رسععععع دییعععععا اینعععععون

در  م یفتعععععین یار  عععععا د،یعععععنما یمععععع رانیعععععیعععععه د  هعععععا و عقععععع  هعععععا را مترلعععععر  و ح ییایعععععهعععععا و بال

هععععا چهععععار  اعععععده دابععععت را در  بتی: الرم اسععععت یععععه یععععما هن ععععام و ععععو  مصععععمیب ععععو دیععععجععععواب با

یععععه هن ععععام بععععرور میعععع الت، اضععععطراب و  دیععععین ییععععار یعنععععی د یععععده یجععععا ید  خععععود بععععه خععععوب

 ترلر  در د  یما رسو  ن ند.

 را ینعععععید یچهعععععار  اععععععده  نیعععععا د،یعععععداده ا یرا جعععععا دیععععع ونعععععه یعععععه در  لعععععب خعععععود عقا همعععععان

 یو  روهععععع میخطعععععا بایععععع ایعععععبعععععر راه صعععععواب  یمعععععا در امعععععور دی. یعععععادیعععععده یجعععععا یهعععععم بعععععه خعععععوب

 واعععععد راسعععععخ  نیعععععبععععر ا دیعععععمرت عععععب  لععععم یعععععوند و ...  امععععا با ایععععهععععم دچعععععار تجععععاور ار حعععععدود و 

 دیمطمععععع ن بایععععع م،ین نععععع تیعععععدر وجعععععود خعععععود تدب ا واععععععد ر نیعععععناخواسعععععتهآ ا یبعععععود و ا عععععر یخعععععدا

و هن ععععععام مال ععععععات  رورد ععععععار هععععععم دچععععععار میعععععع    دایععععععت میخععععععواه یدتیععععععو عق یمععععععانیمیعععععع   ا

 ررتعععععععار  مانینبایعععععععد، امعععععععت اسعععععععالم داریععععععع واععععععععد در وجودمعععععععان  ا نیعععععععیعععععععد. ا عععععععر ا میخعععععععواه

 انیعععععبایعععععند، آن  ععععاه  ا ی واععععععد اساسعععع نیععععمسععععلمانان را عععععد ا یمیعععع الت خواهععععد یعععععد و ا ععععر تمعععععام

 .دیرس دیامت ررا خواه نیا اتیح

 نیعععععمعععععر  ا ایعععععهعععععا آ یداریعععععهمعععععه  ا نیععععاو  بیهمعععععه مصعععععا نیععععع عععععن ار ا ایععععع: آدییعععععب و دییععععا

اسعععععت یعععععه  یریعععععبعععععر خعععععالد چ قعععععتینخواهعععععد بعععععود  حق نیهر عععععر چنععععع ر،یعععععامعععععت در راه اسعععععت  خ

همعععععواره یعععععاهد  بیمعععععا  عععععن ار محنعععععت هعععععا و مصعععععا یاسعععععالم خیتعععععار د،یعععععین ییعععععما تصعععععور مععععع

 یود. یم  رارهمواره ت خیها بوده است، و تار یروریها و   یسرررار

 ی واععععععد اساسععععع نیعععععهعععععا ا یو عععععو  میععععع الت و  ررتعععععاربعععععرادر مسعععععلمان! هن عععععام  یا  عععععن

و  ارانیعععععععرا در وجعععععععود خعععععععود اسعععععععتوار بعععععععدار و تعععععععال  یعععععععن یعععععععه آن هعععععععا را هعععععععم در وجعععععععود 

 .دیها مضطرب و مترلر  نیو بتیتا هن ام مص  یدوستانت ب ار
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 !یهست یفرمان فرما «هللا »

 او : تمعععععام امعععععور بعععععه دسعععععت خداونعععععد اسعععععت و او مالعععععک سراسعععععر جهعععععان اسعععععت  ی  اععععععده

خداونعععععد جععععع   د یعععععده هیعععععآن تطب اتیعععععخعععععود را بعععععر آ یو رنعععععد  دیبعععععه  عععععرآن  عععععو  جعععععان بسععععع ار

 :دیررما یجالله م

اْلُمْلَک َمْن تَشاُء َو تَْنِزُع اْلُمْلَ  ِمّمن تَشاُء َو تُِعّز َمْن تَشاُء َوتُِذّل َمْن  یِ اللُّهّم ماِلَک اْلُمْلِک تُوت قُلِ »

قَدیرٌ تَشاُء بِیَِدَ  اْلَخْیُر اِنَِّ    1«َعلد ُكّلِ َشدء 

 یهعععععععر یعععععععن یعععععععه خعععععععواه ،بهیهسعععععععت یررمعععععععان ررمعععععععا یمحمعععععععد آ ب و:خداونعععععععدا،ا ییا»

یععععععهآهر  ییویتععععععو  یبععععععار سععععععتان ییررمععععععانروا یو ار هععععععر یععععععن یععععععه خععععععواه یبخیعععععع ییررمععععععانروا

یسرریعععععععته  یخعععععععوار ین یو هعععععععر یعععععععن را یعععععععه خعععععععواه یدار ی رامععععععع ییعععععععن را یعععععععه خعععععععواه

 .«ییناتوا یبه دست توست،تو بر هر یار ریآخی

یعععععه  عععععدرت و تعععععوان خداونعععععد چعععععه  عععععدر اسعععععت  وت و  عععععدرت  رورد عععععار  دیعععععدان یمععععع ایعععععآ

 سعععععععت  رآنین یتعععععععوان چیرا هععععععع یاسعععععععت و در مقابععععععع  او یسععععععع ی عععععععدرت جهعععععععان هسعععععععت نیبعععععععاالتر

 :دیفرمایباره م نیدر ا مییر

َو  یِّ ِمَن اْلحَ  تَ یّ و تُْخِرُج اْلمَ  تِ یّ ِمَن اْلمَ  یِّ َو تُْخِرُج الحَ  لِ یْ فِد النِّهاِر َو تُوِلُت النِّهاَر فِد اللِّ  لَ یْ اللِّ  تُوِلتُ »

 ۲«.تَْرُزُق ِمَن تَشاُء بِغَیِر ِحساب  

و رنعععععععععده را ار  یآور یو رور را بعععععععععه یعععععععععب درمععععععععع یآور یرا بعععععععععه رور درمععععععععع یعععععععععب»

 یبععععع یو هعععععر یعععععه را خعععععواه یسعععععار یو معععععرده را ار رنعععععده خعععععارد مععععع یآور یمععععع رونیعععععمعععععرده ب

 .«یده یحساب رور

 

 :دیتنم  ین رین هیآ نیا در

« ُ   ٣«اْلقَی وُم ال تَأُخذُهُ ِسنَةٌ َو ال نَوٌم لَهُ ما فِد اَْلسِّماواِت َو ما فِد اًْرِض  ی  ال  له َ  اّل ُهَو اْلحَ  للَاّ
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 27آ  عمران: 2
                  255 بقرة: 3
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اسععععععت نه  نععععععودن او را رععععععرا  نععععععدهی ا ی سععععععت،رندهین ییاسععععععت یععععععه جععععععر او خععععععدا خداونععععععد»

 «.ن ِ اوستاست ار آ نینه خواب  آن چه در آسمان ها و رم ردی 

 :دیررما یم  رید یا هیآ در

 1«.ََْمِرِه َو لِكنِّ ََْكثََر النّاِس  ال یَْعلَُمونَ  یغاِلٌب َعل َوللّاُ »

 «.دانند یمردم نم یتریب  نیمسلط است،و ل  یخداوند بر یار خو و»

 د دریععععععرا مععععععورد توجععععععه  ععععععرار داده ا رهیععععععمسععععععلط و چ یبععععععه معنعععععع«  الععععععب»مفهععععععوم  ایععععععآ

 :دیند ت ی ریر اتیآ

 ۲«.ما فِد السِّماواِت َو ما فِد ااْلَْرِض  ْعلَمُ یَ تََر اَنِّ للّاَ  مالَ »

 «.داند یاست م نییه خداوند آن چه را یه در آسمانها و رم یا دهیییندین ایآ»

 ٣«تََر انِّ للّاَ َخلََق السِّماواِت َو ااْلَْرضَ  الَمْ »

 «است. دهیرررا آ نییه خداوند آسمان ها و رم یندانسته ا ایآ»

 ٤«السِّماِء َو ااْلَْرِض  یتَْعلَُم اَنِّ للّاَ تَْعلَُم ما فِ  اَلَمْ »

 «.داند یاست م نییه خداوند آن چه را در آسمان و رم یدان ینم ایآ»

 ععععععاه اعتمععععععاد خععععععود را بععععععر  چیخداسععععععت  ن هعععععع نیبععععععرادر مسععععععلمان!خاله و مالععععععک رمعععععع یا

آن اسعععععععت ار آن ِ خداونعععععععد  یروو آنچعععععععه یعععععععه بعععععععر  نیخداونعععععععد ار دسعععععععت معععععععده چرا یعععععععه رمععععععع

 و رمان است. نیاست و او مالک مطله رم

 ایععععوجععععود دایععععته اسععععت  آ یانسععععان هععععا چععععه یسعععع ریار مععععا و سععععا  ییععععه  عععع دیععععدان یمعععع ایععععآ

بععععععوده  یو رریععععععت ان چععععععه یسعععععع انیععععععو جن نیآسععععععمان هععععععا و رمعععععع ن ی بعععععع  ار آرععععععر دیععععععدان یمعععععع
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یععععععنود و  یو مععععععاسععععععت  نیوجععععععود ندایععععععته اسععععععت جععععععر خداونععععععد  او مالععععععک رمعععععع یاست بله،یسعععععع

 :رمودالسالم ر هیو هارون عل ییه به حضرت موس ند،چنانیب یم

 1«یَمعَُکنا ََْسَمُع َو ََر یِ اِنِّن»

 «نمیبیو م ینومیخود با یما هستم، م من»

آ عععععععاه  یریععععععع.او بعععععععر هعععععععر چسعععععععتیاسعععععععت و ار امعععععععور آن  ارععععععع  ن نیمالعععععععک رمععععععع یعنعععععععی

 :دیررما یاست چنان یه م

 ۲«لِ َو الشِّهاد بِ یاْلغَ  عاِلمُ »

 «داستی نهان و   ییه دانا اوست»

دو  انیععععععم ریععععععاسععععععت و امععععععر او دا یدر عععععععالم هسععععععت ریعععععع رورد ععععععار و مالععععععک همععععععه چ او

 است:«یاد و نون»حرد

 ٣«یَقوَل لَهُ ُكْن فَیَكونُ  ََْمُرهُ  ذا ََراَد َشْیئا ََ  انِّما»

 یاسعععععععععت یعععععععععه بعععععععععه آن مععععععععع نیرا اراده ینعععععععععد،تنها همععععععععع یریآچن یاوچعععععععععونیآرر امعععععععععر»

 .«یودیدرن  موجود م یجود یو و ب:مودی و

 ععععععرار  نیآنچععععععه یععععععه در آسععععععمان هععععععا و رمعععععع یتواناسععععععت و تمععععععام یریععععععبرهععععععر چ خداونععععععد

 اوست. یدارد مقهور اراده 

 ععععععاه  چیتععععععو هعععععع ی دعععععععایبرادر!چععععععرا اعتمععععععاد خععععععود را بععععععه خععععععدا ار دسععععععت داده ا یا  ععععععن

در   نی لیععععععنود و ار صععععععدا ت  فتععععععار تععععععو آ ععععععاه اسععععععت یمانععععععد  رورد ار آن را معععععع ینمعععععع هععععععودهیب

وجعععععود دارد یعععععه تنهعععععا خداونعععععد ار آنهعععععا آ عععععاه اسعععععت و اینعععععون معععععا ار  ییجهعععععان ح معععععت هعععععا نیعععععا

یعععععه هن عععععام میععععع الت و مصعععععا ب  یانعععععدوه بعععععهو بععععععد ار   یعععععت سعععععا  هعععععا  میآنهعععععا  ارععععع  هسعععععت
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نهفتعععععه در مصعععععا ب  ریععععع  چعععععرا یعععععه در آن هن عععععام ار ح معععععت و خ دیعععععخند میخعععععواه میدایعععععته بعععععود

 .میندایته ا یآ اه

 ایم خدایار آن  ارععععع  هسعععععت ،معععععایدان یو آنچعععععه یعععععه تعععععو مععععع ی!تو  عععععاا و منرهعععععایخعععععدا بعععععار

 .نیآممدار. فیلطد و مرحمت خود را ار ما در

 !شیندیم یگرید زیبا توست به چ «للّا »تا

 دهیعععععععو معععععععا را آرر نیجهعععععععان وجعععععععود دایعععععععته و سععععععع ن رمععععععع ن یار آرعععععععر  ی ععععععع خداونعععععععد

بعععععععه  دیعععععععو رو  را در او دم هدیععععععع.آن اه یعععععععه خداونعععععععد آدم را آررمیاسعععععععت  ن معععععععا حعععععععاد  هسعععععععت

 ینند: میبه او تع  دیرریت ان امر یرد یه با

ْیتُهُ و نَفَْخُت فیِه ِمْن ُروحد فَقعوا لَهُ ساِجدینَ  فَاذا»  1«َسوِّ

او بعععععععععه  یدم،برایعععععععععچعععععععععون او را اسعععععععععتوار  عععععععععرداختم و در آن ار رو  خعععععععععود دم سععععععععع ن»

 «دیسجده در ارت

 :ستی ن ن  یب یدنیآن دم نایار رو  بوده و  ا یدنیدم اتیح ،یرو یآر

وِر فََصِعَق َمن فد السِّماواِت َو َمْن فد اًرِض  وَ »  ۲«نُِفَخ فِد الص 

 هععععععو یاسععععععت ب نییود،سعععععع ن هععععععرین یععععععه در آسععععععمان هععععععا و رمعععععع دهیععععععدر صععععععور دم و»

 « ردد

 دهیشن یجواب چیست؟هیاز آن ک ییملک و فرمانروا دهدکامروزیآن هنگام خداوند ندا سر م در

از  ییامروز ملک و فرمانروا »دیفرما یتا جواب دهد و خداوند خود م ستیکس ن چیکه ه شود،چراینم

 «.آن خداوند قهار است

 یا صدایه ب دمیو سلم را بر منبر د هیهللا عل یصل امبری: دی و یم-هللا عنهما یرض-بن عمر عبدهللا

 را  را ت ررمود: هیآ نیس ن ا و«دیررما یم دیو تمج میخداوند خود را تع »ررمود: یبلند م
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هُ انَ ما قََدُروا للّاَ َحقِّ قَْدِرِه َوااْلَْرُض َجمیعا  قَْبَضتُهُ یَْوَم اْلقیاَمِة َو السِّماواِت َمْطریّاٌت بِیَمینِِه ُسْبح وَ »

 1«َوتَعالد َعّما یَْشِرُكونَ 

 نیخداونععععععد را چنععععععان یععععععه سععععععراوار اوسععععععت اود ننهادنععععععد  حععععععا  آن ععععععه سراسععععععر رمعععععع و»

 یمعععععع دهیعععععع ععععععدرت اوسععععععت و آسععععععمان هععععععا بععععععه دسععععععت او درهععععععم نورد یدر  بضععععععه امععععععایدر رور  

 «.دانند یم کیاو یر یچه برا ردند، منره است او و رراتر است ار آن

:ملک و ررمعععععععانروا معععععععن هسعععععععتم، معععععععن دیعععععععررما یخداونعععععععد متععععععععا  مععععععع»سععععععع ن ررمعععععععود: و

رد و خداونعععععد را بریعععععم ی عععععویاسعععععم ن نیو چنعععععد« هسعععععتم و... میمعععععن ع ععععع رم،یعععععجبعععععارم، معععععن عر

 ییعععععه جعععععان و یععععععور نی! منبعععععر چعععععوبیآر 2آ بعععععه لعععععرره درآمعععععد.نییعععععه منبعععععر یچعععععوب دمیعععععمعععععن د

 .دیآیبه لرره در م ا یندارد ار ع مت خداوند و  یر اسما

و اعتمعععععععاد  نیقعععععععیار یعععععععدت  یو سعععععععلم نایععععععع هیعععععععهللا عل یصعععععععل امبریععععععع  یداریعععععععو  ا دبعععععععات

و  هیعععععع  هللا علبععععععوده اسععععععت. آن حضععععععرت صعععععع یتعععععععال یبععععععه خداونععععععد و صععععععفات  ات بععععععار یععععععانیا

یععععه  دیععععریب  میتصععععم ریععععیععععما ن حععععا  یامعععع  دایععععته انععععد. مععععانیسععععلم بععععه ع مععععت و  ععععدرت خداونععععد ا

 دیاو را بریعععععمر ی عععععوین یو اسعععععام دیدایعععععته بایععععع ادیعععععهععععع ، خعععععدا را بعععععه  یدر میععععع الت و سعععععخت

 .دیین تیها را در د  خود تدبه  تدبر یرده و آنآن یو در معنا

« هللا»یععععععه  دیععععععآور ادیععععععو بععععععه  دیععععععراه نده ععععععاه اضععععععطراب و تععععععرن را بععععععه خععععععود  چیهعععععع

یععععععود در  یمعععععع انیععععععدچععععععار ر یبععععععا یماسععععععت  و چ ونععععععه یسعععععع یررمععععععانروا و مالععععععک تمععععععام هسععععععت

 آن همه ع مت و  درت با او باید. یه خداوند با یحال

 از جانب نفس خودتان بود! م؟یو از کجا دچار شد چگونه

در  م یهسععععععت یالتمیعععععع  نییععععععه چععععععرا امععععععرور مععععععا مسععععععلمانان  ررتععععععار چنعععععع دیب رسعععععع دییععععععا

 نی عععععدرت اوسعععععت. همععععع یدر  بضعععععه یریعععععتواناسعععععت و هعععععر چ ییعععععه خداونعععععد بعععععر هعععععر یعععععار یحعععععال

 دندیو سعععععلم  عععععن ار جنععععع  احعععععد ار آن حضعععععرت  رسععععع هیعععععصععععع  هللا عل امبریععععع  ارانیعععععسعععععوا  را 

و بعععععر باطلنعععععد،  عععععن ار  یعععععرایعععععه معععععا اهععععع  حعععععه و آنعععععان م یو ععععععری یردنعععععد: چعععععرا در حعععععال

 م یید یدچار چنان ی ست یروری 
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لیعععععع ر  انیععععععم یناهمععععععاهن و یچععععععه یععععععه ر  داد ی سععععععت نبععععععود، بل ععععععه  سسععععععتوا عععععع  آن در

یبعععععا تعجعععععب مععععع یو هم ععععع دندیآن هفتعععععاد صعععععحابه بعععععه یعععععهادت رسععععع یجعععععهیمسعععععلمانان بعععععود و درنت

یعععععه  یو در حعععععال مییعععععد یریعععععچ نیچ ونعععععه و ار یجعععععا دچعععععار چنععععع یعنعععععی «هوووووذا یََنّووووو»:دندی رسععععع

و خداونعععععد بعععععا نعععععرو   م یی سعععععت خعععععورد اچعععععرو سعععععلم بعععععا معععععا بعععععود،  هیعععععخعععععدا صععععع  هللا عل امبریععععع 

آنیی سعععععتآ ار جانعععععب » 1«مکُ ُسوووووانفُ  نووووودِ ن عِ ِمووووو وَ ُهووووو»بعععععه آنعععععان  اسعععععخ داد:  نیچنععععع نیعععععا یاتیعععععآ

 «.خودتان بود

رود  ییعععععه آنچعععععه بعععععر معععععا معععععچرا دهعععععد یبعععععه سعععععوا  معععععا  اسعععععخ مععععع هیعععععآ نیهمععععع ریعععععن امعععععرور

 ار اعما  ماست. ینای

جعععععععواب سعععععععواالت و اضعععععععطراب  و دیعععععععبعععععععه  عععععععرآن  نعععععععاه ببر ی! هن عععععععام  ررتعععععععاررانیععععععععر

رمعععععان  یتمعععععام یبعععععرا یچعععععرا یعععععه  عععععرآن دسعععععتور رنعععععد  د ییعععععخعععععود را ار آن اسعععععتخراد نما یهعععععا

 ها و م ان هاست.

 از کووووردار مووووا بوووووده اسووووت. یصوووود سووووال بوووور مووووا رفتووووه اسووووت، فقووووط ناشوووو نیووووکووووه در ا آنچووووه

 یادیععععر یسععععا  هععععا و میععععیآیمععععا رقععععط  هن ععععام میعععع الت بععععه خععععود معععع فیععععبععععا هععععراران تاسععععد و در

 .می  ران یم یخبر یبه  فلت و ب را

و مقابلعععععععه  بعععععععا دیعععععععمنان رعععععععدا  بیحععععععع  مصعععععععادر راه یادیعععععععر یهعععععععاهعععععععا و خونجان ،یآر

 ععععععارالن و جععععععاهالن را بععععععه خععععععود آورده و آنععععععان را ار  یمح معععععع یلیاند، تععععععا همچععععععون سعععععع یععععععته

 .ندیآ اه نما نیانیخود، ملت و سررم تیوضع

 است! شیبخش نور خوکمال خداوند

 دایته یو باور  لب مانی اعده ا نیما به ا دیو مسلط خواهد ماند. با رهیخداوند چ نیدابت: د ی اعده نیدوم

 :میرجو  ین م،یاتا به  رآن یه مدت ها ار آن  ار  بوده  دیایم بیبای

ُ ُمتِم  نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكا ﴿ ِ بِأَْفَواِهِهْم َوللاِّ  ۲.﴾فُِرونیُِریُدوَن ِلیُْطِفئُوا نُوَر للاِّ
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یعععععه خداونعععععد خعععععامو  یننعععععد، حعععععا  آن  یرا بعععععا سعععععخنان خعععععو یخواهنعععععد نعععععور الهععععع یمععععع»

 «.یه یارران ناخو  دایته باینداسن، و لو آن  ییما  بخ  نور خو

بععععه یععععار ررتععععه  یهییععععه چععععه تیععععب دیععععدان یمعععع د یععععسععععخن را خععععوب درا یععععرده ا یمعنعععع  ایععععآ

بععععه مععععردم  دینععععور خوریعععع دنیمععععان  رسعععع  یخععععو یخواهععععد بععععا دسععععت هععععا یمعععع ییسعععع ییاسععععت   ععععو

خععععود  نیععععد یاریععععمورععععه خواهععععد یععععد  هر ععععر،  ععععن چ ونععععه مم ععععن اسععععت خداونععععد ار  ایععععیععععود! آ

 .یندیم یاریو  تیخود را حما نیدست بردایته و آن را رها یند ! خداوند همواره د

و  میینعععععییعععععریت در مقابععععع  معععععرد یعععععار مععععع کیعععععمعععععا در  دیعععععرهعععععم مطلعععععب، تصعععععور ین یبعععععرا

در  میتعععععوانیمععععع ایعععععاسعععععت  آ یدارد  معععععا را در امعععععور آن چعععععه حقععععع ییارخانعععععه معععععال  ایعععععآن یعععععریت 

ام انسعععععان هعععععا همچعععععون یعععععه تمععععع دیعععععتصعععععور ین ایععععع م یدایعععععته بایععععع ییعععععریت، دخعععععالتمالک ییارهعععععا

 ررت ران  رد و

یمععععع یاعا النعععععه میتصعععععم ایععععع! آنعععععدیو م عععععدر نما رهیعععععتعععععا آسعععععمان ت یننعععععدیمععععع جعععععادیا خعععععاا

 یرویعععععو ن دهعععععد،ینمععععع یاریعععععخعععععود را  نیعععععدایعععععته بایعععععد خداونعععععد د دهیعععععهعععععرین یعععععه عق رنعععععد ی 

دایععععته بایععععد  دهیععععچنععععان اسععععت یععععه عقرا نععععابود ینععععد! هم نیععععد توانععععدیوحععععود دارد یععععه معععع یبرر عععع

 ! رددیو تار م رهیت یچنان ارراد تییه آسمان بر ادر رعال

که آسمان با تأللو و درخشش در مقابل خداوند وجود ندارد و چنان ییروین چیکه ه دیباش مطمئن

 چیآنان باز خواهد گشت و آسمان دچار ه یو خاک  به سرعت به سو و گرد خنددیم خردانیب رربینظ یب

 .دخواهد بو داریپرودگار هم ثابت و پا نید شودکینم یضرر

 یاریعععععععخعععععععود را  نیعععععععیعععععععارران و معانعععععععدانآ د یتیر عععععععم تعععععععال  و نارضعععععععا ییعلخداونعععععععد

و بعععععه خداونعععععد  دیعععععین تیعععععتدبخعععععود  یهعععععا عععععانون دابعععععت را در د  نیعععععخواهعععععد داد،  عععععن یعععععما هعععععم ا

 .دیاعتماد یام  دایته بای

 

 را وعده داده است! کوکارانین خداوند

 :دی رآن خوب تنم  ین هیآ نیا در
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اِلُحونَ ﴿ َْرَض یَِرثَُها ِعبَاِدَي الصِّ ًْ ْكِر ََنِّ ا بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ  1.﴾َولَقَْد َكتَْبنَا فِد الزِّ

را  نییععععععه رمعععععع میار،  ععععععن ار تععععععورات نویععععععتهآ ربععععععویدر ییتععععععاب آسععععععمان یبععععععه راسععععععت و»

 .«برندیمن به ار  م یستهیبند ان یا

  ویعععععار ی:بنعععععد ان ندیررماییعععععه  رود عععععار مععععع دی! آ عععععاه بایعععععمی! معععععا بنعععععد ان تعععععو هسعععععتایخعععععدا

 :دیررما یهم م  رید ییجا

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنِّهُ ﴿ ُ الِِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصِّ َْرِض َكَما اْستَْخلََف الِِّذیَن ِمن قَْبِلِهْم َوَعَد للاِّ ًْ ْم فِد ا

ن بَْعِد َخْوفِِهْم ََْمن ا ۚ یَْعبُُدونَنِ  لَنُِّهم ّمِ نَنِّ لَُهْم ِدینَُهُم الِِّذي اْرتََضىَٰ لَُهْم َولَیُبَّدِ د اَل یُْشِرُكوَن بِد َشْیئ ا ۚ َوَمن َولَیَُمّكِ

ئِ  ِلَ  فَأُولََٰ
َٰ
 ۲﴾َ  ُهُم اْلفَاِسقُونَكفََر بَْعَد َذ

انعععععععد، انجعععععععام داده سعععععععتهییا یآورده و یارهعععععععا معععععععانیار یعععععععما یعععععععه ا یبعععععععه یسعععععععان خداونعععععععد»

را  ی ردانععععععد، همععععععان  ونععععععه یسععععععان نیجانیعععععع نیسععععععررم نیععععععهععععععا را در اوعععععععده داده اسععععععت یععععععه آن

 سععععندد  یرایععععه بععععر آنععععان معععع نیععععانیآ رداند  ودانینییععععیی  نیجانیعععع ریععععار آنععععان بودنععععد ن  ییععععه  عععع

 یبعععععه آنعععععان امعععععن و امعععععان بخیعععععد  یعععععه معععععرا مععععع یعععععانیمناییدهد،وبععععععد ار ب  عععععاهیهعععععا  اآن  یبعععععرا

 .«دهند یمن  رار نم کیرا یر یری رستند وچ

! وععععععده تعععععو چعععععه و عععععت محقعععععه خواهعععععد یعععععد  ومومنعععععان یجعععععا هسعععععتند تعععععا آن را در ایخعععععدا

ار آن مومنععععععان  ی ععععععیو ن ریععععععدهععععععد یععععععه سععععععرانجام خ ی ونععععععه وعععععععده معععععع نیعععععع!  ععععععرآن ایآر ابنععععععد ی

 است. 

 !دیگروه باش نیا در

خواهعععععد  روریعععععخداونعععععد  العععععب و   نیعععععیعععععه بعععععدون یعععععک د دیدایعععععته بایععععع نعععععانیو اطم اعتمعععععاد

 : دیررما یم انیمطلب را ب نیا رین میبود و  رآن یر

َْغِلبَنِّ ََنَا َو ُرُسِلد ﴾ ًَ  ُ  .٣﴿َكتََب للَاٰ

 .«می رد روری  امبرانمیخداوند مقرر دایته است یه من و  »
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ا َو اَلِِّذیَن آَمنُوا﴾.﴿ ِنٰا لَنَنْ    1ُصُر ُرُسلَنَٰ

 .«میین یم یاریو مومنان را  امبرانمانیما  »

 یو هویعععععمند یریعععععیبعععععا ر دیععععع، امعععععا معععععن و یعععععما باخداونعععععد  العععععب خواهعععععد یعععععد نیعععععد ،یآر

 یروریعععععو خویعععععا بعععععه سععععععادت یعععععما ا عععععر آن   میسعععععار ایعععععآن مه ی لبعععععه  یرا بعععععرا نعععععهیخعععععود، رم

 امبریععععیععععه   دیبایعععع ییسععععان یبععععه حععععا  یععععما ا ععععر در رمععععره بععععه دسععععتان یععععما وا عععع   ععععردد  خععععو  

 اریعععععار امعععععت معععععن حعععععه را  یهمعععععواره  روهععععع»ررمعععععوده اسعععععت : نیچنععععع نیعععععآن هعععععا ا ی دربعععععارهملسو هيلع هللا ىلص

توانععععد مععععان  آن هععععا  ییععععن نمعععع چیبععععر  ععععا یععععود و هعععع امععععتیخواهنععععد بععععود تععععا آن  ععععاه یععععه   اوریععععو

 2.«یود

و هن ععععععام  دیایعععععع ععععععروه ررخنععععععده و مبععععععارا ب نیععععععیععععععه ار ا دیعععععع! تععععععال  ینرانیعععععععر یا  ععععععن

 . دیابیرا در یوا ع یروریتا   دیورر یداریها  ا یو سخت بیمصا

 است!  یامت اسالم یاریمساله، هوش نیتر بزرگ

او  نیععععععد یخداونععععععد و  لبععععععه  یاریعععععع ععععععاه ار  چییععععععه هعععععع دی! موا ععععععب بایععععععریعععععععر بععععععرادران

 عععععر  یا رهیعععععیعععععود، در دا رهیعععععبریعععععما چ یدیعععععو نعععععا ام انیعععععیعععععه هر عععععاه  دیعععععو بدان دینبایععععع ونیمعععععا

 نعععععا د یعععععین یسعععععخن را خعععععوب درا مععععع نیعععععا ایععععع،آ رهیععععع ناهعععععان یب رهیعععععدا  دیعععععخطعععععر  عععععدم   ایعععععته ا

 نیعععععععد ی عععععععاه ار  لبعععععععه  چیبعععععععرر  اسعععععععت   عععععععن هععععععع یار رحمعععععععت  رورد عععععععار  ناهعععععععان یدیعععععععام

خداونعععععد بعععععه نصعععععرت و  نیعععععا عععععر چعععععه بععععععد ار صعععععد سعععععا  هعععععم بایعععععد د د،ینبایععععع ونیخداونعععععد معععععن

 خواهد ید.   ینا یروری 

صععععاحب آن خداونععععد  ایععععبععععه یععععما تعلععععه دارد   نیععععد ایععععآ سععععت ییععععما چنقعععع   دیععععدان یمعععع ایععععآ

 رورد عععععار  ییعععععار بعععععر عهعععععده  ییماسعععععت، امعععععا سریعععععته  یبعععععرا نیععععععروجععععع  اسعععععت  مسعععععلما د

 دهد.  یرا یه بخواهد انجام م یاست. خداوند برر  هریار

بعععععرر  ویوچعععععک، همعععععه وهمعععععه  ت،یعععععمعععععردم اععععععم ار حعععععایم و رع ییعععععه تمعععععام دیبایععععع آ عععععاه

عبعععععرت و  نعععععد  تیعععععیعععععه ار اهم میبرنعععععد  ا عععععر بخعععععواه یهعععععا سعععععود مععععع یتعععععارار محنعععععت هعععععا و  رر

 نجععععد. چععععه  ییتععععاب نمعععع نیدر چنععععد م،ییار میعععع الت اسععععت سععععخن ب ععععو ییععععه نایعععع یی ععععررتن هععععا
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یعععععه  عععععن ار معععععدت هعععععا  یدخترانعععععو چعععععه  نعععععد،یآ ییعععععه ار محنعععععت هابعععععه خعععععود مععععع ی سعععععران جعععععوان

 ! دابنی یخود را در م بتیو مص ی ررتار کیبر ادر  ی فلت و ناآ اه

و اعتقاداتیعععععان  معععععانیخعععععود و ا یهعععععا یمیععععع الت و بعععععدبخت انیعععععیعععععه م ییچعععععه انسعععععان هعععععا و

داننعععععد، چعععععرا  یرا بعععععر خعععععود الرم مععععع تییننعععععد و تعععععال  و جعععععد یبر عععععرار مععععع یدار یارتبعععععاط معنععععع

 بوده است.  یانیعدم تال  آن ها و  فلت و نا آ اه ی جهیدانند می التیان نت ییه م

آورده و  یمسعععععتحب رو یا بعععععه انجعععععام نمعععععار هعععععایعععععه  عععععن ار معععععدت هععععع ییچعععععه انسعععععان هعععععا و

دویعععععنبه و  عععععن  یعععععنبه را بعععععه روره  عععععررتن میعععععوو  یعععععده انعععععد و بعععععر تعععععالوت  عععععرآن و  یرورهعععععا

 مالرمت نمارجماعت مداومت نموده اند. 

 چیخععععدا هععععع نیععععد یانععععد یعععععه بععععرا ارتععععهیدر ییععععه  عععععن ار  فلععععت طععععوالن یارععععراد اریبسعععع چععععه

بععععععاره ار آن هعععععععا  نیعععععععدر ا امععععععتید در رور  یعععععععه خداونعععععع نیععععععانجععععععام نعععععععداده انععععععد و ار ا یخععععععدمت

  رس  خواهد یرد، به ترن و وحیت ارتاده اند. 

انعععععد،  ختععععهیایعععععک ر یارر  یخصعععع یمنعععععار  بعععع ییععععه مععععدت هعععععا بععععرا ییچععععه انسععععان هعععععا و

 . انندیهمواره  ر یو امت اسالم ینیاینون به خاطر برادران د یول

 ععععععععر بععععععععر آن و ا رنععععععععدی  یو محنععععععععت هععععععععا درن معععععععع بیمععععععععردم ار مصععععععععا ی! همععععععععه یآر

 رورد ععععععار سعععععععربلند و  یبماننععععععد هن عععععععام لقععععععا داریععععععتععععععا هن عععععععام مععععععر   ا یو آ ععععععاه یاریهویعععععع

 خواهند بود. ریعر

 ! یرحمت و مهر نه شکست و ناکام ی هیگر

و ار چیععععععمانمان  میارتعععععع یمعععععع هیععععععهععععععا بععععععه  ر یاو ععععععات مععععععا در میعععععع الت و  ررتععععععار ی ععععععاه

 دیعععععایعععععد. ایعععععک را باب ننیعععععی سعععععت و  ی هیعععععهر عععععر  ر دیعععععیعععععود، امعععععا نبا یمععععع ریایعععععک سعععععرار

 یرد.  یجار یدر هر م ان ینیبرادران د یدر محبت مسلمانان و میاریت در  م ها

یعععععه  یییعععععرد تعععععا جعععععا هیعععععهللا عنعععععه  ر یحمعععععره رضععععع دالیعععععهداءیس دیسععععع بعععععرملسو هيلع هللا ىلصایعععععرم  امبریععععع 

را در یعععععععهادت حمعععععععره  ملسو هيلع هللا ىلصرسعععععععو  خعععععععدا «بیعععععععحن »هللا عنعععععععه  فتنعععععععد:ما  یرضععععععع یعععععععانیا ارانیععععععع

 یععععععانیا ی هیعععععع لععععععب. امععععععا  ر میار صععععععم دیسععععععخت و یععععععد ی هیعععععع ر یعنععععععی«بیععععععحن »و  م یدییععععععن
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در مععععععر  جان ععععععدار آن  ی لبعععععع یو ی سععععععت نبععععععوده، بل ععععععه انععععععدوه و نععععععاراحت ننیععععععار  ینایععععععملسو هيلع هللا ىلص

 بدر و احد بوده است.  دانیمرد م ریی

و آن  ععععععاه یععععععه ار  یبععععععوده سریععععععار ار عطورععععععت و مهربععععععان یانسععععععان هععععععمملسو هيلع هللا ىلصاسععععععالم  امبریعععععع 

 سعععععتنی ر»! در جعععععواب ررمعععععود:د یعععععین یمععععع هیعععععرسعععععو  خعععععدا  ر ییعععععما هعععععم ا ای:آدندی رسععععع یعععععانیا

  ععععععن ار آن «اسععععععت یععععععه خداونععععععد در  لععععععوب بنععععععد ان خععععععود  ععععععرار داده اسععععععت یرحمععععععت و مهععععععر

دارد  معععععععانیهعععععععرین یعععععععه بعععععععه خعععععععدا و رور آخعععععععرت ا»برخواسعععععععته و ررمعععععععود: یدییعععععععد ی هیععععععع ر

 یوی  یرد.  ریبرخاست ودر راه یام  یردن مس دیبا ،ی.آر«یندآ تیمرا تبع دیبا

بعععععر  هیعععععو ا عععععر هعععععم  ر دیعععععری عععععاه بعععععه خعععععاطر ی سعععععت ایعععععک نر چیه هعععععیععععع دیبایععععع موا عععععب

ارتععععاده  هیععععیععععه بععععه خععععاطر ی سععععت بععععه  ر نیععععو ارا دیععععرا  نهععععان ین تععععانییععععما  لبععععه یععععرد ایععععک ها

 . دیار خود خجالت ب ی دیا

بوووووا بوووووورادران  یاحسووووواس هوووووم درد ایووووواز درد و انووووودوه و  یشوووووما ناشووووو ی هیووووواگووووور گر اموووووا

 . دیکن هیچشم همه زار زار گر شیه آشکارا پبلک دیاست، نه تنها آن را پنهان نکن

 ی ععععرن هععععا د،یععععسععععر ده هیععععیععععده و  ر دیععععیععععه ا ععععر بععععه خععععاطر ی سععععت، نععععا ام دیععععبدان دیععععبا

 ععععععن سععععععرتان را باال ررتععععععه و همععععععت  م یبععععععه سععععععر ببععععععر ی یدر هالیععععععت و تععععععار دیععععععرابا ی ععععععرید

هععععد خوا رهیععععخداونععععد  الععععب و چ نیععععیععععه د دیو اعتمععععاد دایععععته بایعععع دیبخیعععع  ععععرید یاتیععععخععععود را ح

 نیراسععععت نییععععه مععععا مععععومن نیععععامععععا بععععه یععععرط ا رت آن خواهععععد یععععتا یاریععععبععععود، و خداونععععد خععععود بععععه 

 . میبای

بعععععار  م یدانععععع یمععععع یو خعععععود را معععععومن وا عععععع میعععععدار معععععانی! معععععا بعععععه  ات مقعععععدن تعععععو اایخعععععدا

 عطا ین. یین و مارا عرت و سراررار یاری! ما را ایخدا

 !انه؟ی ،یکن یرا باور م امبرتیسخن پ نیا ایآ

یعععععه ررمعععععوده  یو آلعععععه و سعععععلم را بعععععه خعععععاطر دار هیعععععسعععععخن رسعععععو  صععععع  هللا عل نیعععععا ایعععععآ

بسعععععععط داد و میعععععععارر وموعععععععارب آن را میعععععععاهده  مییو رمعععععععانآ را بعععععععرا نیخداونعععععععد رمععععععع»انعععععععد: 

 1.دیبسط داده یده، خواهد رس میِملِک امت من بدان چه یه برا ییردم و به راست

                                                                 
 .7187مسلم: 1



   دریغ از این مسلمانی

 

272 
 

و آلعععععه و سعععععلم، آن صعععععادر  هیعععععایعععععرم صععععع  هللا عل امبریعععععو محبعععععوب معععععا   دیسعععععخن سععععع نیعععععا

 است. نیالوعد ان

اسعععععالم آبعععععه هعععععر آن جعععععا یعععععه  نیعععععد یعنعععععیامعععععری  نیعععععا»ان برر عععععوار نفرمعععععوده اسعععععت:  م عععععر

یوچععععععک و بععععععرر  و  یآبععععععاد چییععععععه هعععععع ییتععععععا جععععععا د،یاسععععععت خواهععععععد رسعععععع دهییععععععب و رور رسعععععع

 دهیرا ععععععرت بخیععععع یبعععععدات وارد یعععععود، و یسعععععان نیعععععد نیعععععیعععععه ا نیعععععم عععععر ا سعععععت،ین ینیچعععععادر نیععععع

یعععععده و آنعععععان  ریعععععانعععععد عر ررتعععععهی  دهعععععد  آنعععععان یععععه اسعععععالم را  یمععععع یا  لعععععت و خعععععوارر یو  روهعععع

 1«.خواهد بود یمانند در  لت و خوار ییه در یفر م

بعععععاور  ن یعععععام امبریعععععبعععععه سعععععخن خعععععدا و   ایععععع  آ دیعععععدییعععععالم را خعععععوب رهم نیعععععا یمعنععععع ایعععععآ

 خدا  الب خواهد ید. نییه د دیاست باور ین نی   ن ا ر چن دیدار

 رسد؟! یه وقت فرا مالزمان چ آخر

چععععععرا یععععععه  سععععععت ین نی:آخر الرمععععععان آمععععععده اسععععععت امععععععا هر ععععععر چنععععععنععععععدی و یمعععععع یبعضعععععع

 ییعععععرده و بعععععر تمعععععام یاریعععععاسعععععالم را  نیعععععخواهعععععد آمعععععد یعععععه خداونعععععد د ریجهعععععان بعععععه سععععع یهن عععععام

 و دجا  هم نابود یود. ابدیجهان تسلط 

 یععععععود ییععععععرو  نمعععععع امععععععتی »و آلععععععه و سععععععلم ررمععععععوده انععععععد: هیععععععایععععععرم صعععععع  هللا عل امبریعععععع 

 ییرا ب یعععععند تعععععا جعععععا انیعععععهودیبجن عععععد و مسعععععلمانان  انیعععععهودییعععععه مسعععععلمانان بعععععا  یم عععععر هن عععععام

یعععععععععوند و آن سعععععععععن   یمععععععععع یآ یعععععععععت سعععععععععن  و درختیهعععععععععاآ مخفععععععععع انیعععععععععهودییعععععععععه آنعععععععععان ی 

 یععععععت مععععععن  یهععععععودی ی،ا خععععععدا یبنععععععده  یا یبنععععععده  یمسععععععلمان ، ا ی: انععععععدی و یودرختیهععععععاآ معععععع

یننعععععد.آ م عععععر  ی ونعععععه عمععععع  مععععع نیعععععا ان اءیو او را ب ععععع ی و تمعععععام ایععععع ایعععععیعععععده اسعععععت ،ب یمخفععععع

 2«.است  هودیخوار آیه درخت  وید«ی   ر   د»درخت 

خواهعععععد  یاریعععععخداونعععععد معععععا را  یدهعععععد  و یععععع ی: چعععععه و عععععت آن حاددعععععه ر  معععععدییعععععب و دییعععععا

نخسعععععت  «ری ولعععععد معععععا»یعععععه ار ی رسععععع  جعععععواب داده انعععععد هن ام نیعععععیعععععرد   دیعععععمنان یعععععما بعععععه ا

یننععععد یععععه مطععععابه آن،  یمعععع تیععععرا روا یدیدسععععوا  یععععد یععععه مسععععلمانان حعععع  ییاسععععرا نییععععی  ریععععور

او جووووووواب اسععععععت    یمطلععععععب صععععععح نیععععععا ایععععععواا خواهععععععد یعععععع  ییععععععت، آ د،یععععععبععععععا مععععععا جن  یععععععانیا
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باشووووود، اموووووا آنوووووان  حیصوووووح دیبوووووود او گفوووووت  شوووووا یفهوووووم و فراسوووووت و انگریوووووداد کوووووه ب یبووووویعج

کوووووووه آنوووووووان همچوووووووون نمووووووواز جمعوووووووه در جماعوووووووت شووووووووند ،آن وعوووووووده  یسوووووووتندکروزیمسووووووولمان ن

 !محقق خواهد شد 

 ی یعععععهیرا   ییعععععه سسعععععت یهعععععم مسعععععلمان او مانعععععده و تنبلععععع یمح عععععم اسعععععت بعععععرا یلیسععععع نیعععععا

 خود ساخته ست!

ا بِقَْوم  َحتّ  رُ یّ  غَ یُ  ِّن هللاَ ال ﴿ م ُروایِّ غَ یُ  یَٰ مَٰ ا بِأَْنفُِسه   1﴾ مَٰ

 !یباش از عبادت با دو دل برحذر

اسعععععععت یعععععععه بعععععععر طاععععععععت و  نیعععععععا میسعععععععوم یعععععععه در میععععععع الت محتعععععععاد آن هسعععععععت ی اععععععععده

در هن عععععام  دیعععععبا یعنعععععی. میو دابعععععت  عععععدم بایععععع داریعععععت خداونعععععد بعععععدون توجعععععه بعععععه دمعععععرات آن  اعبعععععاد

 دیععععام م،ی ونععععه بایعععع نیععععو ا ععععر ا میبععععر عبععععادت خداونععععد دابععععت  ععععدم بایعععع هععععایمیعععع الت و  ررتععععار

 یند. رییتو میخواهیآن وجود دارد یه وض  به طرد آن چه یه م

 یععععععوند،یادت آیعععععع ار مععععععاسععععععت یععععععه مخلصععععععان در عبعععععع بیها و مصععععععاهن ععععععام رتنععععععه ،یآر

ی ععععن ار ررعععع  سععععخت دیععععبا ایععععامععععا آ ابنععععد ییهععععا لطارععععت و ر ععععت مد  هععععایچععععرا یععععه در و ععععت سععععخت

بود،بل ععععععه  نیچنعععععع دیعععععع هر ععععععر نبا میخععععععدا را ررامععععععو  یععععععرده و ار عبععععععادت  دسععععععت بععععععردار هععععععا

 نیعععععا  عععععرید یودر مقابععععع ، روه یننعععععدیمععععع تاحعععععوا  خعععععدا را عبعععععاد یارعععععراد بعععععا اخعععععال  در تمعععععام

 :دیررمایها  مآن ییه خداوند دربارههستند  نیچن

ابَهُ خَ  یَٰ هللاُ َعل ْعبُدُ یَ َو ِمَن النٰاس َمْن ﴿  ابَتْهُ فِتْنَةٌ  رٌ یْ َحْرف  فَِ ْن ََصَٰ  ﴾ اَْطَمأَنِّ بِِه َو  ِْن ََصَٰ

 یریعععععا عععععر بعععععه او خ  رسعععععتد،یمععععع یهسعععععت یعععععه خداونعععععد را بعععععا دو دلععععع یار معععععردم یسععععع و»

  «به او برسد... یرنج وا ر ردیبرسد دل  به آن آرام  

ار عبادت  دست یعنییود...آ  ردانیرو»...﴾ َوْجِهِه... یَٰ اِْنقَلََب َعل﴿ :ینندییه چه یار م دیین توجه

 دییار یده است.ارخداوندبخواه انیر اواخرتیدردن  ۲﴾ اواالخرلی...خسر الدن﴿ جهیودرنت داردیوطاعت برم

 . دی روه نبای نییه ارا
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 یورعععععات رسعععععو  خعععععدا یصعععععل یعنععععی دنعععععدیه مسععععلمانان بعععععه خعععععود دیععععع یمحنتععععع نیتعععععر درسععععخت

 ییعععععععه محمعععععععد را مععععععع یهللا عنعععععععه ررمعععععععود: هریسععععععع یرضععععععع هیوسعععععععلمآ، ابوب رصعععععععد هیعععععععهللا عل

بداندیععععععه محمععععععد مععععععرده اسععععععت و هععععععرین یععععععه خداونععععععد راعبععععععادت یععععععرده اسععععععت بداندیععععععه  دی رسععععععت

 .ردیم یاست وهر ر نم داریخداوند رنده و  ا

روبععععععععه رو یععععععععود  یادیععععععععواد  و میعععععععع الت ربععععععععاح ی! مم عععععععن اسععععععععت امععععععععت اسععععععععالمیآر

 .میدست ار عبادت بردار دیما نبا ی،ول

 ییععععععه رععععععالن عععععععالم حجععععععاب خععععععود رابردایععععععته اسععععععت ورالنعععععع میبیععععععنو دیعععععع ععععععن چ ونععععععه با 

اسعععععت یعععععه  یداریعععععو ا یخداونعععععد حععععع ییعععععه عبعععععادت معععععا بعععععرا یحعععععال خوانعععععد،درینمعععععار نمععععع  عععععرید

 .ردیمیهر ر نم

 !د؟یشو یم طانیتابع ش ایآ

آنععععععان یععععععه دسععععععتت ار عبععععععادت بردایععععععته وار  رسععععععت   رورد ععععععار رو  یه دربععععععار خداونععععععد

 :دیررما یم«سبن »یسوره 20 یهییوند در آ یم  ردانی

َق َعلَْيِهْم إ ِْبلِيُس َظنَّهُ  ﴿  . «ارتیراست  یانیا ی مان خودرا درباره  طانیی یراست وبه» 1﴾ َو لََقْد َصدَّ

عبعععععادت  دیعععععخواه ی عععععدر یعععععه مععععع!  معععععان آن ملععععععون چعععععه بعععععوده اسعععععت   فعععععت: هریراسعععععت  

یعععععه یعععععرا ویفعععععر رابعععععا  ید،تاو تییعععععور ویعععععور دایعععععته بایععععع ریعععععخ یانجعععععام یارهعععععا یوبعععععرا دیعععععین

 انیععععععدرم  ععععععریدار ی سععععععت وسععععععوء ن واعتععععععرای نسععععععبت بععععععه هم یدیععععععوناام ننیعععععع یرویععععععدو ن

وعععععععداوت یعععععععله ور  یدیععععععمن حععععععادیبععععععرر  راباا ییععععععما رتنععععععه ا انیععععععیععععععما  سععععععتر  دهم مععععععن م

 سارم. یم

 یوخسارت ییارانییردندآ دچار ر یرویان  اه یه اراو   )﴾ وهُ عُ بِ اتِّ فَ  ﴿درماند ان  ار  سرانجام آن  و

َّ فَِريقاً ِمَن إلُْمْؤِمنِينَ ﴿  : نییدند ل یابد وعرت  یبه سربلند یداریار مومنانآ یه با  ا یی م ر روه ۲﴾ إ ِلا

 .دندی رد  یجاودان نا
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! ی.آردیعععععابیدسعععععت  یبعععععه چنعععععان عرتععععع واسعععععتقامت یداریعععععبعععععا  ا ریمومنعععععان! یعععععمان یا  عععععن

نمعععععوده و  معععععان  تیعععععتبع طانیار یععععع ییعععععه چعععععه یسعععععان  عععععرددیهعععععا آیععععع ار معععععومحنت بیمصعععععادر

 .یودیها محقه مآن ی مان آن ملعون درباره

دسععععععت ار عبععععععادت و طاعععععععت  هععععععایهن ععععععام مقابعععععع  بععععععا سععععععخت ایععععععجوانععععععان مسععععععلمان! آ یا

 یوآنعععععان را بعععععرا ردیععععع یدان خعععععود را نمعععععدسعععععت رررنععععع ایعععععآ معععععانیمعععععادران بعععععا ا یو ا دیعععععداریمعععععبر

 د یینینم هیتیو مینمار جماعت حف   رآن یر یادا

خیععععنود یععععود ،چععععرا یععععه مععععا بععععه  طانییععععرد یععععه یعععع می! هر ععععر مععععا چنععععان عمعععع  نخععععواهایخععععدا

خعععععععود را  یبهعععععععاار عمعععععععر  ران  ییهایعععععععه سعععععععا  میاودرا نمعععععععوده میادهیرسععععععع یداریعععععععو ب یآ عععععععاه

! می ععععردیبععععدان جهالععععت سععععابه بععععار نمعععع  ععععریو هر ععععر بععععار د میابععععه سععععر بععععرده یبععععه  فلععععت و نععععادان

 ررما! یارران هیما را تور ایخدا

 د؟یهنگام مالقات پروردگار،او را عبادت کن تا

صعععععد سعععععا  امعععععا  نیعععععچعععععرا در ا م،ی عععععرار دهععععع یها را معععععورد بررسععععع رسععععع  نیعععععتعععععا ا ایعععععب

ان مسعععععلم ریععععع  یهعععععاملت ریعععععصعععععد سعععععا  اخ نیعععععدچعععععار ی سعععععت و انحطعععععاط یعععععد  و در ا یاسعععععالم

 یسععععععا  امععععععت اسععععععالم صععععععدیبععععععه هععععععرار و س کیععععععنرد انععععععد ارتهیدسععععععت  ییهایععععععررتیبععععععه چععععععه  

هعععععم بعععععدان مرتبعععععه   عععععرید ارجهعععععان را بعععععه دسعععععت دایعععععت و بعععععه ا ن خداونعععععد بععععع یو سعععععرور ادتیععععع 

 .ارتیدست خواهد 

نعععععود سعععععا  در حعععععاالت ریعععععورد و سعععععقوط نبعععععود   عععععن ار  یبی عععععن ار حمعععععالت صعععععل م عععععر

 یهانیبعععععععر سعععععععررم  یهعععععععاو  رچم ارعععععععتیخعععععععود را بار یععععععععرت و آراد ععععععع  عععععععریآن دوره، بعععععععار د

 نیععععیععععالم ا نیععععمفهععععوم ا سععععت یسععععخن چ نیععععا ییععععه معنعععع دیععععدانیمعععع ایععععمختلععععد بععععر اررایععععته یععععد. آ

در د   دیعععععععنررتعععععععه و نعععععععور ام نیبعععععععملعععععععت مسعععععععلمان در آن معععععععدت ار  یاسعععععععت یعععععععه ععععععععرم و اراده

 ها وجود دایته است.آن

انجعععععام اعمعععععا  صعععععال  و  یعععععه دسعععععت ار عبعععععادت خداونعععععد و دییعععععما هعععععم موا عععععب بایععععع  عععععن

 نیععععع. ادیخعععععود دابعععععت  عععععدم بایععععع نیعععععتقعععععرب بعععععه  ات حعععععه بعععععر ندایعععععته و تعععععا هن عععععام معععععر  بعععععر د

 :دیخود  رار ده یرا حف  یرده و سر لوحه امبر یدستور خداوند به  
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 1﴾. ٖقنُ یَ الْ   َ یَ أْتِ یَ  یَٰ َو اْعبُْد َو َربَِّ  َحتّ ﴿ 

 «و  رورد ارت را  رست  یم تا تو را مر  ررا رسد» 

یردنععععععد و ار راه بععععععه در یععععععدند، یععععععما بععععععر راه حععععععه دابععععععت  یمععععععردم یوتععععععاه یتمععععععام ا ععععععر

خعععععود را انجعععععام  یفعععععهیبل عععععه رقعععععط و  د،یندایعععععته بایععععع جعععععهیبعععععه حصعععععو  نت یو تعععععوجه دی عععععدم بایععععع

 .دیده

 ا یبعععععود یعععععه رنعععععد  «نیإمعععععر  الق ععععع»بعععععه نعععععام  ییعععععه  بععععع  ار اسعععععالم یعععععاعر ینعععععدیمععععع نقععععع 

یععععععه  ععععععدر  را ار دسععععععت داد  ی، امععععععا هن ععععععامرقععععععط بععععععه رن، یععععععراب و یعععععععر اختصععععععا  دایععععععت

 یو دنبعععععا   عععععررتن انتقعععععام خعععععون  عععععدر  ررعععععت. هن عععععام دهیا  دسعععععت ییعععععار همعععععه اعمعععععا    یعععععته

 یاریععععععیععععععه او را در  ععععععررتن حقعععععع   لععععععهیب  نیععععععیجلععععععب آ یمختلععععععد را بععععععرا یهانییععععععه او سععععععررم

 هیعععععو یعععععرو  یعععععرد بعععععه  ر سعععععتیار دوسعععععتان  بعععععه او ن ر ی عععععییعععععرد،  یینعععععد، جسعععععت و جعععععو مععععع

. او در یعععععنمیمععععع هیععععع فعععععت: بعععععه حعععععا  تعععععو  ر  یینعععععیمععععع هیععععع فعععععت: چعععععرا  ر نین.إمعععععر القیرد

بععععه  یانسععععان بععععا هععععدد اسععععت بععععرا نیععععیآ یرنععععد  ان ریععععو یوتععععاه  فععععت یععععه ب بععععایر یاجععععواب جملععععه

یععععععه در آن  رمیععععععمیدر راه آن معععععع ایعععععع رسععععععمیبععععععه آن معععععع ایعععععع یععععععنمیحقععععععم تععععععال  معععععع ندسععععععت آورد

 .ستین یصورت مع ورم و مرا  ناه

خووووووووود قوووووووورار داده و  ینووووووووید یآن را برنامووووووووه دیووووووووتوانیموووووووو دیووووووووبخواه هووووووووم اگوووووووور شووووووووما

یمووووو در راه آن ایووووو ابمیووووویبووووودان دسوووووت م ایوووووخووووودا را خواسوووووتارم،  نیووووود یروزیووووومووووون پ »دییوووووبگو

 امووووووتیگوووووواه کووووووه در روز قپووووووس آن سووووووتکین یکووووووه در آن صووووووورت معووووووذورم و موووووورا گنوووووواه رمیووووووم

 تیوووووبلکوووووه نها دیوووووانکرده یکوتووووواه چیچووووورا کوووووه هووووو دکیمعوووووذور هسوووووت د،یوووووخداونووووود را مالقوووووات کرد

 .دیاتالش خود را به کار بسته

 

 !ست؟یها ناهتمام نورزد از آن هک هرکس

از اصوووووول ثابوووووت اسوووووالم  یکوووووی یبووووورادر اععععععده اسعععععت.  نیدابعععععت چهعععععارم یعععععه آخعععععر  عععععانون

یععععععه هن ععععععام  نیععععععار ا دیبععععععا یععععععما برادرنععععععد. بععععععر حعععععع ر بایعععععع ییمسععععععلمانان در هععععععر جععععععا اسووووووت.
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آن  دیععععع. تصعععععور یندیعععععین یرا یتعععععک یعععععار ییسععععع ایععععع دیرا بیععععع ن یریعععععت عععععاهرات بعععععا اعتعععععرای چ

هععععا آن ایعععع دیععععین نیهععععا تععععوهآن بععععهیماسععععت   ععععن چ ونععععه  یآن ارسععععر عمععععو ایععععسععععربار بععععرادر یععععما 

و   یآسعععععا دیعععععو با دیهعععععا مسععععع و  هسعععععتیعععععما در برابعععععر آن د یعععععو آرار  عععععرار ده تیعععععرا معععععورد ا 

 یما هستند. ینیچرا یه آنان برادر د د،یها را بخواهآن یراحت

یععععععود، ا ععععععر یععععععما  یبتیدچععععععار میعععععع   و مصعععععع نیار رمعععععع یادر هععععععر نقطععععععه یمسععععععلمان ا ععععععر

هن عععععام  دیععععهر ععععر نبا دیامرت عععععب خطععععا و  نععععاه یععععده د،یععععو حعععع  مسععععنله او ا ععععدام ن ن یاریعععع یبععععرا

بل عععععه  د،یعععععرا بعععععر دو  بعععععرادران مسعععععلمان خعععععود  عععععرار ده تیبعععععار مسعععععوول هعععععایو  ررتعععععار ایعععععبال

ایعععععرم  امبریعععععیعععععه   د چرایعععععهعععععا تعععععال  ینجبعععععران آن یراو بععععع دیعععععهعععععا را ار خعععععود بدان ییوتعععععاه دیعععععبا

هععععععرین بععععععه یععععععار مسععععععلمانان نرسععععععد ار آنععععععان »و آلععععععه و سععععععلم ررمععععععوده اسععععععت.  هیععععععصعععععع  هللا عل

 1.«ستین

ان  نیچنعععععهعععععم « سعععععتیار آنعععععان ن:»دیعععععررماییعععععه چعععععه  عععععدر مهعععععم اسعععععت یعععععه مععععع دیعععععین د عععععت

و  در کنوووووارش محتووووواج یهووووور کوووووس موووووؤمن»انعععععد:و آلعععععه و سعععععلم ررموده هیعععععحضعععععرت صععععع  هللا عل

کنوووووود، از کمووووووک کووووووردنش  یاریووووووآن مووووووؤمن را  توانوووووودیکووووووه موووووو یزبووووووون باشوووووود و او در حووووووال

مخلوقوووووووووات خووووووووووار و  یهموووووووووهدر مقابووووووووول  اموووووووووتیورزد، خداونووووووووود او را در روز ق یخووووووووووددار

 .«سازدیم لیذل

و آلععععه  هیععععخععععدا صعععع  هللا عل امبریععععار جانععععب   دهایععععهمععععه تهد نیععععیععععما  ععععادر بععععه تحمعععع  ا ایععععآ

یععععه  دیععععخواهی ععععن ا ععععر معععع د ینبایعععع نیمسععععلم ییععععه در رمععععره دیععععینی بععععو  معععع ایععععآ د یو سععععلم هسععععت

خعععععود  یاخعععععوت و بعععععرادر د،یبایععععع نیمسعععععلم یهعععععا یعععععام  حعععععا  یعععععما نیعععععده و در رمعععععره دیعععععتهد آن

 اسالم است. نیار اصو  مسلّم د ی ی نیچرا یه ا د،یرا با مسلمانان حف  ین

 

 پس از عبادت قرار دارد! استغفار

اسععععععت، یععععععه موجععععععب  یو عبععععععاد یدتیعععععععق یمسععععععنله کیععععععرسععععععاندن بععععععه مسععععععلمانان  یاریعععععع

. آن یععععودیعبععععادت بععععه اسععععتوفار و طلععععب بخیعععع  خععععتم معععع تیععععو نها یععععودیتقععععرب بععععه خداونععععد معععع

هرچعععععه یعععععه بایعععععد آیععععع ار  عععععردد و یعععععما در خعععععال  آن  ب،یهعععععا و مصعععععامحبت یجعععععهی عععععاه یعععععه نت
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الرم اسعععععت  و دیعععععارا انجعععععام داده خداونعععععدیعععععه عبعععععادت  دیعععععبدان د،یمسعععععلمانان یعععععتارته بایععععع یاریعععععبعععععه 

ینمععععع  عععععویخداونعععععد هر عععععر ار اعمعععععا  ن د،یعععععیعععععه آن عبعععععادت ارریعععععمند را بعععععه اسعععععتوفار خعععععتم ده

 :دهدیو همه را به صورت یام   ادا  م یاهد

ل  خَ  ْعَملْ یَ فََمْن ﴿  اَل َذرِّ  1﴾. َرهُ یَ  را  یْ ِمثْقَٰ

یبایععععععدی  ععععععادا  آآن را معععععع انجععععععام داده ریعععععععمعععععع  خ یینییععععععه هععععععم سععععععن آ  ره ا هععععععر»

 .«ندیب

نهیکرده ،بلکه س یدادن مسلمانان خوددار یارینه تنها از  هابتیو مص ایاگر هنگام نزول بال ماا

و  است یجد یبتیو مص دیمشکل جد کیخود  نیا د،ییها نماو بغض نسبت با آن نهیخود را مملو از ک ی

 بود. دیخواه کارانیز نیکندک در آن صورت شما اول دیتا آن را تشد کوشدیم طانیش

 یه  رورد ار ررموده است: دین ن رامو ر

قُوووووووووا عووووووووا  یَواْعتَِصووووووووُموا بَِحْبووووووووِل هللِا َجمِ ﴿  در  یالهعععععععع یبععععععععه ریععععععععته یهم عععععععع و»۲﴾. َوالَٰ تَفَرِّ

 .«دیو  راینده نیو دیریآو

 ! یمسلمان نیار ا فیدر

 ٣﴾ ِحیمٌ ﴿ َو الَ تَْجعَْل فِد قُلُوبِنَا ِغال  ِللِِّذیَن آَمنُوا َربِّنَا  ِنَِّک َرُءوٌف رَ 

 .《م  ار  یا نهیما نسبت به مومنان ی یو در د  ها 》

 ٤.﴿ َو الَ تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ِریُحُکْم ﴾

یعععععد و یعععععان و یعععععویتتان بعععععر بعععععاد  دیعععععیعععععه بعععععد د  خواه دیو اخعععععتالد یلمعععععه ندایعععععته بایععععع 》

 .《خواهد ررت 
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یعععععه یعععععما  دییر بایعععععخداونعععععد را یعععععا د،یعععععهمعععععواره ار در عععععاه خداونعععععد طلعععععب بخیععععع  ین  عععععن

صععععععفود مسععععععلمانان و  انیععععععیععععععه در م نیععععععو ار ا دیمسععععععلمانان بیععععععتاب یاریععععععداد تععععععا بععععععه  هیععععععرا تور

 .دی ناه ببر تیبه  ات  اا احد دیآن ها اختالد و تیتت به وجود آ ی لب ها انیم

 است! یآسان ،یکه پس از سخت یراست به

دایعععععته  ادیعععععبعععععه  محنعععععت هعععععا و رنععععع  هاسعععععت را ی جعععععهییعععععه نت یو عرتععععع یسعععععربلند همعععععواره

نخواهعععععد یعععععرد. ا عععععر  رییعععععخداونعععععد هر عععععر تو تیجعععععر بعععععه میععععع ییعععععه  عععععانون الهععععع دیعععععو بدان دیبایععععع

 دیعععععررما ییعععععه  رورد عععععار مععععع دیعععععآور ادیعععععبیعععععارت را بعععععه  نیعععععا دیهسعععععت دیامعععععرور م لعععععوم و ضعععععع

َْرِض ﴾ : ًْ   1.﴿َو نُِریُد ََْن نَُمنِّ َعلَى الِِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِد ا

یعععععده انعععععد،  دهیییععععع یبعععععه ربعععععون نیرمععععع ییعععععه در رو ییسعععععان بعععععر میخعععععواه یو معععععا مععععع 》

 .《 میمنت نه

در  نیخداونععععععععد اسععععععععت. مستضعععععععععف یاریعععععععع یبععععععععرا یمقدمععععععععه ا ،ی! ضعععععععععد و ربععععععععونیآر

ابتعععععععدا مولعععععععوب و مقهعععععععور سعععععععتم ران هسعععععععتند، امعععععععا سعععععععرانجام خداونعععععععد آنعععععععان را بعععععععه ععععععععرت و 

ه و همعععععرا ییبایبعععععا صعععععبر و یععععع  یروریعععععیعععععه   دیعععععین یعععععهیرسعععععاند.  عععععن صعععععبر   یمععععع یسعععععربلند

یعععععه تحعععععت هعععععر  دیعععععخواه یمععععع ایعععععآ د یعععععین نیحعععععاال موضععععع  خعععععود را معععععع نیمعععععالرم اسعععععت. ار همععععع

بععععععر حععععععه دابععععععت  ععععععدم  یتیو در هععععععر مععععععو ع  د یععععععاسععععععالم تععععععال  ین نیععععععبععععععه خععععععاطر د یطییععععععرا

 : دیررما یبود یه خداوند در سررن  آن ها م دیار آنان خواه ایبود   دیخواه

ْنیَا  یَا ََی َها الِِّذیَن آَمنُوا َما لَُکمْ  ﴿ َْرِض ََ َرِضیتُْم بِاْلَحیَاِل الد  ًْ ِ اثِّاقَْلتُْم  ِلَى ا  َِذا قِیَل لَُکُم اْنِفُروا فِد َسبِیِل للاِّ

ْنیَا فِد اآْلِخَرِل  اِلِّ قَِلیلٌ  ْبُکْم َعَذابا  ََِلیما  ٣٨) ِمَن اآْلِخَرِل فََما َمتَاُع اْلَحیَاِل الد  َو یَْستَْبِدْل قَْوما  (  اِلِّ تَْنِفُروا یُعَذِّ

ُ َعلَى ُکّلِ َشدْ  وهُ َشْیئا  َو للاِّ  ۲.﴾( ٣٩ء  قَِدیٌر )َغْیَرُکْم َو الَ تَُضر 

یععععععود در راه خععععععدا رهسعععععع ار  ییععععععه بععععععه یععععععما  فتععععععه معععععع یمومنععععععان چععععععرا هن ععععععام یا 》

 د یععععا دهیآخععععرت  سععععند یرا بععععه جععععا ایععععدن یرنععععد ان ایععععآ  د یععععین یمعععع ی.  ععععران جععععاندییجهععععادآ یععععو

در جنععععب آخععععرت بععععن انععععدا اسععععت. ا ععععر رهسعععع ار  ایععععدن یآ رنععععد ییععععه بهععععره ی  عععع را یدر حععععال

ار یعععععما  ریععععع  ی ردانعععععد و  عععععوم یمععععع ادردنعععععا یخداونعععععد یعععععما را دچعععععار عععععع اب دییجهعععععادآ نیعععععو

                                                                 
 5 ص   1
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 یو خداونعععععععد بعععععععر هریعععععععار د یرسعععععععان ینمععععععع یانیعععععععسعععععععارد، و بعععععععه او ر یییعععععععماآ مععععععع نیرا جانیععععععع

 .《تواناست

یعععععه خداونعععععد در مععععع مت  دیعععععری عععععرار   ییسعععععان ییعععععه در رمعععععره  نیعععععار ا دیحععععع ر بایععععع بعععععر

 :  دیررما یآن ها م

  1.﴿ َرُضوا بِأَْن یَُکونُوا َمَع اْلَخَواِلِف ﴾

 .《بایند نانییده اند یه با خانه نی یراض نیبه ا 》

چععععون ارععععراد لنععععع ،  یخععععود بععععا یسعععععان یدر خانعععععه هععععا ینفعععع  و عملعععع چییععععه بععععدون هععععع آنععععان

در آن د  هععععععا  مععععععانینععععععد، ماندنععععععد. نععععععور اندایععععععته ا یانجععععععام یععععععار یییععععععه توانععععععا یییععععععور و مععععععر

 وارد نیده است.

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم ﴾  .《آنان مهر ینفارآ رده است یو خداوند بر د  ها 》۲﴿ َو َطبََع للاِّ

و خععععععود بععععععا  دیععععععرا معععععع ده ده  ععععععرانیانجععععععام عمعععععع ، د یبععععععرا دیبععععععرادران! بیععععععتاب یا  ععععععن

 .دیبای دیه سودمند و مفو هموار دییاعتماد به خداوند دابت  دم بوده و یوی  نما

 یرا در د  خععععععود جعععععععا ییلعععععع یچهععععععار  اعععععععده  نیععععععا بیبععععععرور حععععععواد  و مصععععععا هن ععععععام

 : دیبای بندیداده و بدان ها  ا

 نیزموووووو یقوووووویتمووووووام امووووووور بووووووه دسووووووت خداونوووووود اسووووووت. او مالووووووک حق یسوووووور رشووووووته  -1

 کندک  یاست و هرگونه که بخواهد در آن تصرف م

 یآن موووووو یاریووووووو خداونوووووود خووووووود بووووووه  خواهوووووود بووووووود روزیووووووخداونوووووود غالووووووب و پ نیوووووود -۲

 ستکین ی( بحم و مناقشه اچی)ه یامر جا نیشتابد و در ا

 دکیخداوند ثابت قدم باش نیتا هنگام مرگ بر عبادت و اطاعت از فرام -٣
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اصووووول موجوووووب  نیووووواز ا یاسوووووالم اسوووووت و تخطووووو نیمبووووو نیووووواز اصوووووول د یکوووووی یبووووورادر -٤

 یاریوووووووکوووووووه  دیداشوووووووته باشوووووووشوووووووود. و در نظووووووور  یمووووووو یاسوووووووالم یجامعوووووووه  یتزلوووووووزل و نوووووووابود

 شود. یاست که موجب تقرب به خداوند م یرساندن به مسلمانان عبادت

 د اهیعععععععو بعععععععا د دیعععععععین تیعععععععخعععععععود تدب یاصعععععععو  چهار انعععععععه را در د  هعععععععا نیععععععع! ابعععععععرادران

 .دیسارنده و مدبت، انجام عم  را آ ار ین

امععععععت بععععععوده و خواهععععععد بععععععود و  نیععععععبععععععا ا یو لطععععععد خداونععععععد تیععععععیععععععه عنا دیععععععن ن ررامعععععو 

 نخواهد بود : داریها  ا ی اه سخت چیه

است.  یآسان ،ی مان با هر دیوار یب 》 1.(﴾٦(  ِنِّ َمَع اْلعُْسِر یُْسرا  )٥﴿فَِ نِّ َمَع اْلعُْسِر یُْسرا  )

 .《است یآسان یآ در ینار هر دیوارییآر

اسعععععت  یو سعععععربلند یروریععععع  یهعععععا و میععععع الت مقدمعععععه  ییعععععه سعععععخت دیدایعععععته بایععععع ادیععععع بعععععه

 رورد عععععار محقعععععه خواهعععععد  یاریععععع یوععععععده  نعععععایقی م،ییعععععرد جعععععادیا رییعععععدر خعععععود توو آن  عععععاه یعععععه 

 **************                             ید. ان یاء هللا.
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 دین ، اندرز دادن است

 ؟  ستیما از اندرز چ منظور

 نیعععععععد» 1.« ةُ حَ یصووووووونِّ اَل نُ یالووووووودّ »وسعععععععلم ررمعععععععوده انعععععععد :  هیعععععععهللا عل یایعععععععرم صعععععععل امبریععععععع 

 «.دن است  یر حتینص

 دیععععاسععععت یععععه مععععا با نیععععسععععخن ا نیعععع  مفهععععوم ا سععععتیسععععخن چ نیععععا ییععععه معنعععع دیععععدان یمعععع ایععععآ

اسعععععت ،  رییعععععتو ارمنعععععدیو هعععععر آن چعععععه را یعععععه ن میینععععع حتیرا نصععععع  عععععرانیبعععععه خعععععاطر خداونعععععد د

َ اَل یُغَیُِّر َما بِقَْوم  َحتِّىَٰ یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم ﴾ ﴿مطابه  انون :   . میون یند ر  ۲ ِنِّ للاِّ

 اندرز است . ایاصالح و  ازمندین دیآ یم شیکه پ ی! حل هر مشکل یگرام ی خواننده

ار یلمععععععات  ی ععععععیرععععععور   ییععععععه حععععععد یانععععععدرر دادن اسععععععت و بععععععن   بععععععه راسععععععت نیعععععع! د یآر

وسعععععععلم همعععععععواره  هیعععععععهللا عل یایعععععععرم  صعععععععل امبریعععععععیعععععععود و   یجعععععععام  و مختصعععععععر محسعععععععوب مععععععع

 یردند . یم انیب فیبل یمعن و با دیسخنان خود را به صورت مختصر و مف

 یاو ععععععات یسععععععان ی.  ععععععاه دیععععععین حتیخداونععععععد نصعععععع ی، تنهععععععا بععععععه خععععععاطر رضععععععا رانیعععععععر

چ ونععععه بایععععد  دیععععبا یانععععدرر نی  وچنعععع میینعععع حتی رسععععند : یععععه چ ونععععه بععععه خععععاطر خععععدا نصعععع یمعععع

کووووووه  یآن کسوووووو یداشووووووتن بوووووورا ریووووووخ یاراده  یعنووووووی حتینصوووووویععععععه :  میب ععععععو دیعععععع  در جععععععواب با

 جامعه . ای، خواه شخص باشد  ردیگ یار مو اندرز قر حتیمورد نص

 حتیاسععععععت ، امععععععا نصعععععع ریام ععععععان  عععععع  ییععععععردن رععععععرد امععععععر حتییععععععه نصعععععع دیب رسعععععع دییععععععا

خعععععواهر آ خعععععود را  ایععععع: آن عععععاه یعععععه یعععععما بعععععرادری  می عععععو ییعععععردن جامععععععه چ ونعععععه اسعععععت   مععععع

در انعععععدرر  ییعععععردم و هعععععر رعععععرد حتیخعععععواهرمآ را نصععععع ایعععععو معععععن هعععععم بعععععرادری  دیعععععیرد حتینصععععع

حت یعععععده اسعععععت    بعععععو  ی، در آن صعععععورت جامععععععه نصععععع دیدوسعععععت  یویععععع ایععععع هیدادن بعععععه همسعععععا

وجععععععود نععععععدارد . واجععععععب اسععععععت ه مععععععا بععععععه  ییمبالوععععععه و  رارععععععه  ععععععو چیسععععععخن هعععععع نیععععععدر ا دیععععععین

 یدر جامعععععه  سعععععتر  مععععع  عععععویاخعععععالر ن لهیوسعععع نیععععع، چعععععرا یعععععه بععععا ا میب ععععردار  ری عععععدی حتینصعععع

 . ابدی
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 ! دیخداوند را دوست دار نیکه د دیکن ثابت

 یبععععععععرا یا لهیدارد و خداونععععععععد آن را وسعععععععع یادیععععععععر تیععععععععمععععععععا اهم ینععععععععد در ر حتینصعععععععع

 جامعه مقرر ررموده است : یها هیاصال  و استوار یردن  ا

ة  َُْخِرَجْت ِللنِّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَ  ﴿  1.ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴾ُكْنتُْم َخْیَر َُمِّ

ررمعععععان  ی عععععیآمعععععده انعععععد یعععععه بعععععه ن دیعععععمردمعععععان  د ییعععععه بعععععرا دیهسعععععت یامتععععع نیبهتعععععر یعععععما»

 «. دیدار یبار م یستیو ار نایا  دیده یم

 یبعععععرا یعنعععععی  میینععععع یار من عععععر مععععع ییعععععه امعععععر بعععععه مععععععرود و نهععععع  یعععععدل نیععععع! بعععععه ا یآر

 . میمردمان هست نی، بهتر میین یم حتیرا نص  ریخداوند همد یرضا

ار  دیععععععبا دیهسععععععت نییععععععه وا عععععععا متععععععد دیععععععیععععععه دابععععععت ین نیععععععا ی! بععععععرا ریعععععععر ی خواننععععععده

 یمععععع حتیرا نصععععع ی روهععععع ایعععععآن  عععععاه یعععععه یمایعععععخ   رایععععع، ر دیعععععیعععععردن  فلعععععت نورر حتینصععععع

 کیعععععع،  دیععععععیویعععععع  یععععععرده ا  یخععععععو ی، در وا عععععع  در اصععععععال  و بهبععععععود منرلععععععت جامعععععععه  دیععععععین

یعععععردن  حتی: هن عععععام نصععععع نعععععدی و یمععععع یاسعععععت یعععععه ارعععععراد نیعععععمهعععععم وجعععععود دارد و آن ا یمسععععع له 

 کیعععع ایععععمععععن در رععععالن جععععا یععععار سععععار نبععععود ، یععععردن   حتینصعععع ایععععمععععورد تمسععععخر  ععععرار  ععععررتم ، 

 عععععرار داد و  یمهعععععر ی، صعععععاحب یعععععار معععععرا طعععععرد یعععععرده ومعععععورد بععععع حتیبعععععار بعععععه خعععععاطر نصععععع

، چعععععرا  دییعععععن و نیرسعععععاند   هر عععععر چنععععع یرا مععععع یدیعععععو ناام ننیععععع تیعععععحعععععرد هعععععا نها نیععععع..... ا

 . ستندین یمقبول  ی رورد ار دال ورسخنان در حض نییه ا

 ی  چ ونعععععه صعععععدر و درسعععععت میینععععع حتینصععععع دیعععععبا  ونعععععه بایعععععد ،  عععععن چ ونعععععه نیعععععا ا عععععر

  و چ ونعععععه محبعععععت خعععععود را نسعععععبت بعععععه  میخداونعععععد را بعععععه ادبعععععات برسعععععان یطلعععععب رضعععععا یادععععععا

    میخدا نیان ده نید

  حتینص پاداش

 مبرای  ایدارد   وآ یدواب  رانید حتینص ایس االت به  هن یما خطور یند یه آ نیا دی، یا ریعر برادر

 دستور داده است    مییردن مستق حتیوسلم به نص هیهللا عل یاسالم صل
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یععععععود :  یدرا معععععع یبععععععه رویععععععن دییععععععر  یحععععععد نیععععععیععععععردن در ا حتینصعععععع میع عععععع دععععععواب

 2 دییععععععه - 1یعععععوند عبارتنععععععد ار :  یار همععععععه وارد بهیعععععت معععععع  ییععععععه  ععععع یسعععععه دسععععععته ارعععععراد» 

یععععععه خداونععععععد را بععععععه  ینمععععععوده اسععععععت   یسعععععع  یععععععخععععععود تحم نفععععععنرا بععععععر  ییععععععه  ایععععععدامن ییسعععععع-

 «یرده است  حتیلدت نموده و مردم را نصعب یی وین

 ی روهععععععع نیاولععععععع ییعععععععرده اسعععععععت در رمعععععععره  حتیرا نصععععععع  عععععععرانییعععععععه د ی! آن یسعععععععیآر

هسععععتم یععععه  ییسعععع نی: مععععن اولعععع دیععععب و ییسعععع دییععععود ، یععععا ی ععععرار دارد یععععه بععععه بهیععععت وارد معععع

 ییععععععه بععععععرا ییسعععععع نیاسععععععت ، امععععععا چنعععععع  یروم ! بلععععععه صععععععح یمععععععار بععععععه مسععععععجد معععععع یادا یبععععععرا

 وارد یونده به بهیت نخواهد بود. نین ردارد ، اول  رانید حتیخدا به نص یرضا

اسععععععت یععععععه جععععععان خععععععود را در راه  ییسعععععع ی ععععععر بععععععه منرلععععععه  حتییععععععه نصعععععع دیععععععین تصععععععور

 خدا ار دست داده است .

یععععععردن  حتییععععععه نصعععععع دییععععععو هر ععععععر ن و دیععععععین حتیرا نصعععععع  ری! همععععععد رانیعععععععر یا  ععععععن

یعععععردن  حتیسعععععو ند ، نصععععع بعععععه وجعععععود نخواهعععععد آورد   بعععععه خعععععدا یرییعععععو آ تو رییتعععععند چیمعععععن هععععع

 1 ن  سا  باید . ایو م در وا   خواهد ید   ا ر چه بعد ار چهار  دییما مف

 

 فتعععععدیمعععععا جعععععا ب انیعععععیعععععرده و  بعععععو ن در م حتیرا نصععععع  رییعععععه همعععععد میمعععععا ععععععادت ینععععع ا عععععر

 نیعععععدر ا  ریتعععععا بعععععا همعععععد دییعععععاید ر عععععون خواهعععععد یعععععد. ب ییعععععه جامععععععه بعععععه رود دی، مطمععععع ن بایععععع

و  هیووووووهللا عل یصوووووول امبریووووووبووووووا پرسععععععو  خععععععدا  فععععععت :  ارانیععععععار  ی ععععععی: »  میتنمعععععع  ینعععععع تیععععععروا

 حتینصووووو - ٣پرداخوووووت زکوووووات ک  - ۲ک  انووووودننمووووواز خو - 1کوووووردم    عوووووتیب زیوووووسووووولم بووووور سوووووه چ

 ۲.« یکردن هر مسلمان

                                                                 
یععععععه در  ییععععععه  ععععععن ار   یععععععت هفععععععت سععععععا  ار رمععععععان نیعععععع، و آن ا سععععععتیمناسععععععبت ن یبعععععع نجععععععایخععععععاطره در ا نیععععععر ععععععر یععععععنم ا 1

رور خععععععواهرراده ام بععععععا مععععععن تمععععععان  کیععععععمیععععععوو  بععععععودم ،  یسععععععیربععععععان ان ل نیبععععععه تععععععدر« روانسععععععر » یدخترانععععععه  رسععععععتانیدب
 یاسعععععت : معععععن ار خعععععانواده  هیعععععما  عععععرن و جعععععو یعععععرده و  فتععععع یماسعععععت دربعععععاره  یاضعععععیر ریعععععیعععععه دب ی ررعععععت و  فعععععت : خعععععانم

 نیعععععربععععان خارجععععه بععععوده ،  ععععن ار چنععععد سععععا  بععععه د ریععععیعععععه دب یرالنعععع ییآ بععععوده ام و بععععا اریععععاد و راهنمععععایاللهعععع یاهعععع  حععععهی علعععع
یععععععه  دمیرسعععععع یر  لبععععععبععععععاو نیععععععآورده و بععععععه ا ی لععععععب یعععععع ر خداونععععععد را بععععععه جععععععا میاسععععععالم میععععععرد یععععععده ام   مععععععن ار صععععععم نیمبعععععع
 -بععععععه دمععععععر خواهععععععد نیسععععععت  یاسععععععت یععععععه یبععععععاالخرهآ رور یهمچععععععون درختعععععع  ععععععویتنهععععععا ارآِن خداونععععععد اسععععععت و سععععععخن ن تیهععععععدا

 مترجم .
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 یو سعععععلم  فعععععت : نععععععرد رسعععععو  خداصععععععل هیععععععهللا عل یار اصعععععحاب رسععععععو  خعععععدا صعععععل ی عععععی

سعععععو  خعععععدا ! بعععععا تعععععو بریانجعععععام دسعععععتورات آ ر ییعععععنم ،  فعععععتم : ا ععععععتیو سعععععلم ررعععععتم تعععععا ب هیعععععهللا عل

 عععععرار داد  و  ععععععتییعععععرط را در ب نیعععععو سعععععلم ا هیعععععهللا عل یصعععععل امبریعععععیعععععنم     یمععععع ععععععتیاسعععععالم ب

 1« یین حتیرا نص یهر مسلمان ن هیوا»ررمود : 

 خواهم کرد  حتیهنگام مرگ به خاطر شما نص تا

و  هیععععععلهللا ع ی، ا ععععععر امععععععرور مععععععن و یععععععما در محضععععععر رسععععععو  خععععععدا صععععععل دیععععععین تصععععععور

هللا  ی  آن حضعععععرت صعععععل میینععععع ععععععتیبعععععا یعععععما ب میخعععععواه ییعععععه معععععا مععععع مییعععععرد یسعععععلم ععععععری مععععع

خداونععععد  یرضععععا ییععععنم یععععه بععععرا یمعععع عععععتییععععرط بععععا یععععما ب نیععععبععععه ا:»ررمودنععععد  یو سععععلم معععع هیعععععل

یععععععما خععععععود را ملععععععرم بععععععه  ایعععععع  آ دیععععععیرد ییععععععما آن یععععععرط را  بععععععو  معععععع ایعععععع. آ «دیععععععین حتینصعععععع

یعععععه بععععععه معععععا دسعععععتور داده اسعععععت تععععععا در  یامبریععععع    دیعععععدان یمعععععع امبر یعععععار خداونعععععد و   یرویععععع 

 . میین حتیرا نص  ریبه خاطر خداوند هم د مانیو عمل ینید اتیح

یععععععردن را  حتیو سععععععلم یععععععرط نصعععععع هیععععععهللا عل یصععععععل امبریعععععع رانقععععععدر یععععععه   یصععععععحابه  آن

و سععععععلم  فععععععت : بععععععه خععععععدا سععععععو ند تععععععا  هیععععععهللا عل ی ععععععرار داد بععععععه آن حضععععععرت صععععععل عععععععت یدر ب

هللا  یسعععععخن رسعععععو  خعععععدا صعععععل نیعععععخعععععواهم یعععععرد . در ا حتیا نصعععععهن عععععام معععععر  بعععععه خعععععاطر یعععععم

خعععععود را  یو آ عععععا دییعععععه سععععع یابنعععععده :»  دیعععععررما ییعععععه مععععع دیدیعععععیندیو سعععععلم هعععععم خعععععوب ب هیععععععل

 نیعععععمفهعععععوم آن ا سعععععت یسعععععخن چ نیعععععا یمعنععععع دیعععععدان یمععععع ایعععععآ  2« عععععادا  دارد ینعععععد دو حتینصععععع

د یععععم سععععن و سععععا  ارععععرا دیععععآمععععورد یععععه با یو سععععلم بععععه مععععا معععع هیععععهللا عل یصععععل امبریععععاسععععت یععععه  

یننععععععدو برر سعععععععاالن یوچععععععک ترهععععععا را انعععععععدرر دهنععععععد و ارعععععععراد  حتیارععععععراد برر سععععععا  را نصععععععع

ار  دیععععبایععععه بععععرده  یییننععععد تعععع  جععععا حتیتععععر هععععا را نصعععع یدارنععععد یععععه  ععععو فععععهیو  ریععععن  دیضععععع

 خود  فلت نوررد . یو آ ا دییردن س حتینص

و  مییت نبایعععععحعععععه سعععععا انیعععععخواهدیعععععه معععععا ار ب یو سعععععلم مععععع هیعععععهللا عل یایعععععرم صعععععل امبریععععع 

و سعععععلم  هیعععععهللا عل یآن حضعععععرت صعععععل نی. هعععععم چنععععع میرا انعععععدرر دهععععع معععععانینیهمعععععواره بعععععرادران د

اسعععععت همچعععععون  ختعععععهیمد ععععع  معععععن و مد ععععع  آن چعععععه یعععععه خداونععععد معععععرا بعععععدان بعععععر ان » ررمععععوده انعععععد : 

 یبععععععر معععععع ادیععععععمععععععردم رر انیععععععت یععععععرده و در میععععععیار دیععععععمنآ را ر  یاسععععععت یععععععه لیعععععع ر یمععععععرد

                                                                 
 . ۵8:  یبخار 1
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هسعععععتم یعععععه  یو معععععن ن هبعععععان و هیعععععدار دهنعععععده ا دمیعععععر را دآورد یعععععه معععععن بعععععا چیعععععم خعععععود لیععععع 

 «.طالب نجات ییماآ هستم 

و هر عععععاه خطعععععا و  دیعععععین حتیو آنعععععان را نصععععع دییععععع! بعععععا معععععردم سعععععخن ب و ریععععععر بعععععرادران

را یعععععه  ی. هعععععر ایعععععتباه دیععععع، بل عععععه آن را هیعععععدار ده دیعععععن ن اریعععععسععععع وت اخت دیعععععنیب یمععععع یایعععععتباه

.  دیعععععین یآور ادییععععع، بعععععه ارعععععراد خاط  دیعععععین یری ار و عععععو  آن جلعععععو دیعععععتوان یو آ مععععع دیعععععنیب ییمععععع

 حتی، رعععععورام بعععععه نصععععع دیعععععین یرا میعععععاهده مععععع ییخطعععععا مهععععع یادارات دولتععععع ایعععععا عععععر در یعععععریت 

 . دییخطا یننده ا دام نما

ر د رییتا تغ د،یکن حتیو حکمت نص یو با آگاه یخود را به نرم یاقوام و افراد خانواده  ه،یهمسا

 یشرع ی فهینامطلوب وظ یها تیدر وضع رییو تغ یدگرگون جادیکه ا چرا د،یافراد جامعه به وجود آ

 ماست.

 

 از آن رخت بر بسته است یکیو ن ریگر ندارد، خ حتیکه نص یملت

یعععععه در آن ناصععععع  وجعععععود ندایعععععته  یهللا عنعععععه  فتعععععه اسعععععت: ملتععععع یبعععععن خطعععععاب رضععععع عمعععععر

 ریعععععخ ری بعععععو  ن نعععععد در مسععععع حتییعععععه نصععععع یو امتععععع سعععععت،یآنعععععان ن انیعععععدر م ی عععععیو ن ریعععععبایعععععد خ

را بعععععه  میهعععععا بیعععععرا یعععععه ع ی فعععععت: خداونعععععد یسععععع یو مععععع سعععععتادهیبعععععر منبعععععر ا یعععععانی عععععرار نعععععدارد. ا

 دهد، مورد رحمت  رار دهد.  یم هیمن هد

 یا هیوووووو از هووووور ناح یرا بوووووه هووووور صوووووورت حتیخوووووواهم نصووووو ی! مووووون از شوووووما موووووزانیوووووعز

عموووول  گونووووه نیووووا دیووووتوان یواقعووووا موووو ایوووو. آدیووووباشوووود، قبووووول کن یکووووه باشوووود و از جانووووب هوووور فوووورد

ینعععععد تعععععا ار آن  حتیبعععععار  فعععععت و یعععععما را نصععععع تعععععانییعععععما را برا یهعععععا بیعععععع یا عععععر یسععععع د؟یوووووکن

هعععععا را ار خعععععود دور  بیعععععیعععععرده و آن ع  حعععععرد او را  بعععععو نعععععدیتوا یمععععع ایعععععآ د،ییعععععجو یهعععععا دور

 د یین

یعععععما را  بعععععو  خواهنعععععد  یهعععععا حتیهعععععم نصععععع  عععععرانیمطم نعععععا د دی ونعععععه بایععععع نیعععععیعععععما ا ا ععععر

در  م یینعععععع حتیرا نصعععععع  ععععععرانید دیععععععجععععععه با ی: بععععععرانععععععدی و یمعععععع یاو ععععععات یسععععععان ییععععععرد.  ععععععاه

 ی فتعععععه یعععععد: ا م،ی یعععععر یعععععرد « ةح  یصعععععالنّ  نل یالعععععدّ  »  ی: چنعععععان چعععععه در حعععععدمیب عععععو دیعععععجعععععواب با
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وسععععلم ررمععععود: بععععه  هیععععهللا عل یصععععل امبریععععاسععععت    یبععععه خععععاطر چععععه یسعععع حتیرسععععو  خععععدا! نصعععع

 1«لمانانهمه مس یمسلمانان و برا یو یتاب خدا و ا مه  امبر یخاطر خداوند و  

را بععععه   ععععرانیاسععععت یععععه د نیععععخععععدا ا یبععععرا حتینصعععع م یینعععع حتیخععععدا نصعععع یبععععرا چ ونععععه

حععععععدود، اطاعععععععت ار  یاجععععععرا ،یاو، امتدععععععا  اوامععععععر ، تععععععرا نععععععواه میدسععععععتورات خداونععععععد، تع عععععع

خداونعععععد  یبعععععرا حتینصععععع یمعنععععع نیعععععو ا میینععععع حتینصععععع ن ،یعععععرسعععععاندن بعععععه د یاریعععععخداونعععععد و 

آیععععع ار یعععععد  معلعععععوم یعععععد  معععععانیبرا « حةیلنصعععععا نیالعععععد »یعععععه چ ونعععععه مفهعععععوم  دیعععععنیب یاسعععععت. مععععع

 .مسلمانان است  یبرا یخواه رییردن و خ حتیهمان نص نییه تمام د

 یاسعععععت یعععععه آن حضعععععرت صعععععل نیعععععوسعععععلم ا هیعععععهللا عل یخعععععدا صعععععل امبریععععع  یبعععععرا حتینصععععع

او را  ععععععن ار  نیععععععو د مییععععععو  یععععععاحتععععععرام و ادب  ا  یوسععععععلم را دوسععععععت دایععععععته و بععععععرا هیععععععهللا عل

 .میده یاریورات  

آن را بععععععه  اتیععععععاسععععععت یععععععه یلمععععععات و آ نیععععععا ریععععععیتععععععاب خععععععدا ن ییععععععردن بععععععرا حتیصععععععن

 بنعععععدیآن  ا یو خعععععود بعععععه اوامعععععر و نعععععواه میو آن را بعععععر معععععردم تعععععالوت ینععععع میانعععععدرر دهععععع  عععععرانید

 .میرا هم به عم  بدان ررا خوان  رانیبوده و د

یععععععن  حتیو آنععععععان را یععععععه در اطععععععراد تععععععو هسععععععتند نصعععععع ریعععععع! برخریععععععدوسععععععت عر یا  ععععععن

یعععععردن  حتییعععععه نصععععع میهسعععععت ییعععععان را بعععععه آن هعععععا تععععع یره بعععععده چعععععرا یعععععه معععععا ار امتعععععو ایتباهات

دور  یکووووویو ن ریووووواز خ گووووورحتیهوووووم چنوووووان کوووووه اموووووت بووووودون نصوووووارعععععراد آن اسعععععت و  ی فعععععهیو 

 است. هشد گردانیرو رینکند از خ حتیهم که قبول نص یاست، امت

 سععععععخن نیععععععا دیععععععیننععععععد، با یمعععععع ییوتععععععاه حتیهععععععم یععععععه متنسععععععفانه در  بععععععو  نصعععععع یدوسععععععتان

 :دیررما یخداوند را در ن ر دایته بایند یه م

ثِْم ۚ فََحْسبُهُ َجَهنُِّم ۚ َولَبِئَْس اْلِمَهادُ ﴿  لُ بِاِْلِ َ َََخَذتْهُ اْلِعزِّ  ۲.﴾ َو َِذا قِیَل لَهُ اتِِّق للاِّ

او را بعععععععه  ینعععععععیو چعععععععون بعععععععه او  فتعععععععه یعععععععد ار خداونعععععععد  عععععععروا یعععععععن، خعععععععود بعععععععرر  ب »

 .«است ی اهیاو بن است و بد جا ین آ را در سراییاند، جهنم ی سورا ی ناه ار

                                                                 
 .192۶: یترم  1
 .20۶بقرة :  2
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یاهعععععععد   ییعععععععدن ار اعتبعععععععار وارر  یعععععععما مععععععع حتییعععععععه نصععععععع دیعععععععتصعععععععور ن ن ران،یععععععععر

لعععععو ار مم ریعععععمسعععععلمان  بععععع  ار هعععععر چ ییننعععععده  حتیبل عععععه  لعععععب نصععععع سعععععتین نیهر عععععر چنععععع ر،یعععععخ

 عیه و محبت نسبت به یماست.

 کدام است؟ حتینص شروط

داشوووووووته  یآگووووووواه دیوووووووگو یآن چوووووووه مووووووو یرسوووووووتاز صوووووووحت و د دیوووووووکننوووووووده با حتینصووووووو: او 

 را در سخن خود قوت بخشد. تیباشد، تا صداقت و واقع

خووووووود اخووووووالص داشووووووته و خووووووود را  یقلبوووووو تیووووووکننووووووده در ن حتیالزم اسووووووت کووووووه نصوووووو: دوم

 بهتر نداند. گرانیهرگز از د

کووووورده و آشوووووکارا  حتیو در خفوووووا نصووووو یکننوووووده بوووووه صوووووورت پنهوووووان حتینصووووو دیوووووبا: سعععععوم

 یمووووو حتیچووووورا کوووووه گفتوووووه انووووود  موووووؤمن نصووووو دکیوووووننما بیوووووفووووورد را تخر تیو در موووووْل عوووووام شخصووووو

افوووووراد  تیمنوووووافق بوووووا سوووووخن خوووووود در مقابووووول جموووووع شخصووووو یپوشووووواند، ولووووو یرا مووووو وبیوووووکنووووود و ع

 کند. یرا مفتضح م

 کرد حتیرا نص گرانید یو به نرم یبا مهربان دیبا: چهارم

 :دیمیاهده ین تیح ا نیرا در ا ییی! ح مت و دور اندریعر ی خواننده

ینععععععد،  حتیرحمععععععه هللا ررععععععت تععععععا او را نصعععععع دیهععععععارون الریعععععع نیرالمعععععع منینععععععرد ام یهععععععیرق

را در  فتععععععار بععععععا او  یحیصععععععر یسععععععخن  فععععععت و اوامععععععر و نععععععواه یبععععععا و یامععععععا بععععععا یلمععععععات تنععععععد

السعععععالم بهتعععععر  هیععععععل یتعععععو ار موسععععع ایعععععبعععععرادر! آ ییعععععرد. آن حعععععایم رررانعععععه بعععععه او  فعععععت: ا انیعععععب

 فععععت: هر ععععر: هر عععععر.  هیععععررعععععون بعععععدترم  رق ار مععععن ایعععع فعععععت: و آ فععععهیخل ر،یعععع فععععت: خ  یهسععععت

و مععععن ار ررعععععون  یسععععتیالسععععالم راضعععع  تععععر ن هیعععععل ی فععععت:  ععععن مععععادام یععععه تععععو ار موسعععع فععععهیخل

 السالم ررمود: هیعل ییه خداوند به موس یدان یم ر نم ستم،یبدتر ن

 1.﴾ فَقُواَل لَهُ قَْوال  لَیِّن ا لَعَلِّهُ یَتََذكُِّر ََْو یَْخَشىَٰ ﴿ 

 .«ابدی تیخیو  و خی ای ردیباید یه  ند   د،ییو سخن نرم ب وو با ا »

                                                                 
 .۴۴طه:  1
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 تیععععععخواهععععععد یععععععه مععععععا در  فتععععععار و یععععععردار، نها یاسععععععت و معععععع نیمععععععا چنعععععع نیعععععع! درانیعععععععر

 :دیهم تنم  ین تیح ا نی. در امیین تیرا رعا یییح مت و دور اند

 ی عععععع ر یععععععرد، آن چو ععععععان یععععععه مععععععرد یار ینععععععار چو ععععععان دیهععععععارون الریعععععع نیرالمعععععع منیام

! نیرالمعععععع منیام یینععععععد،  بععععععه او  فععععععت : ا یحتیرا نصعععععع نیرالمعععععع منیخواسععععععت ام ید و مععععععدانععععععا بععععععو

ن عععععنم ار ی  حتیترسعععععم، و ا عععععر تعععععو را نصععععع ییعععععنم ار یعقوبعععععت آ تعععععو مععععع تیا عععععر تعععععو را نصعععععح

دارم تععععرن مععععن بععععر تععععو ار تععععرن مععععن  تترسععععم و چععععون تععععو را دوسعععع یخیععععم خععععدا آ بععععر تععععو معععع

 یرد. حتیم  و س ن او را نصده یتو را اندرر م نیاست و بنابرا یتریار تو ب

 حتینص آداب

 ادیعععععخداونعععععد بایعععععد. بعععععه  تییعععععردن یعععععما بعععععه خعععععاطر جلعععععب رضعععععا حتینصععععع دیعععععبا ران،یععععععر

در خفعععععا انجعععععام  حتیاسعععععت یعععععه نصععععع نیعععععیعععععردن ا حتیار آداب مهعععععم نصععععع ی عععععییعععععه  دیدایعععععته بایععععع

یععععما تنفععععر و انرجععععار  حتیو سععععارنده بععععودن نصعععع دیععععمف ییععععه بععععه جععععا دیععععن ن ییععععود. هر ععععر یععععار

 چییععععععوند و هعععععع یارععععععراد دچععععععار خطععععععا و ایععععععتباه معععععع ی. همععععععه ردیععععععبران   ععععععرانیجععععععود درا در و

شووووووما هووووووم . سععععععتیو آن هععععععم بععععععه لطععععععد خداونععععععدآ معصععععععوم ن امبران،یععععععیععععععن ی جععععععر خععععععدا و  

 .دینکن یریسخت گ گرانیپس بر د دکیشو یمرتکب گناه و اشتباه م

 وسععععععلم هیععععععهللا عل یایععععععرم صععععععل امبریععععععو   یععععععت اسععععععت و   یررععععععه و مهربععععععان نیععععععد اسععععععالم

 .« اا و عفو یننده مبعو  یده ام ینیمن به د »ررموده اند: 

و مووووووداراک  یمهربووووووان -1  دیووووووکن تیووووووکووووووردن خووووووود رعا حتیپوووووونت شوووووورط را در نصوووووو نیووووووا

 -۴ حتکیو داشووووووتن اخووووووالص قبوووووول از نصوووووو تیووووووپوووووواک کووووووردن ن -٣کووووووردنک  حتیدر خفووووووا نصوووووو -۲

مووووووردم  انیووووووهووووووم اکنووووووون در م وبیووووووع نیووووووکووووووه ا نیووووووو ا -۵ گوووووورانکید طیدر نظوووووور گوووووورفتن شوووووورا

 است. عیشا

 توان جامعه را ار آن ها  اا یرد. یو مرور رمان م  یبه تدر  ن

یععععععردن بععععععه  حتیررصععععععت نصعععععع یولعععععع د،یععععععآداب را مراعععععععات ین نیععععععا یهمععععععه  دیععععععبا یععععععما

 .دی اه ار دست نده  یخدا را ه یخاطر رضا
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ار همعععععه وارد   یسعععععه دسعععععته هسعععععتند یعععععه  ععععع »یعععععنم:  یرا ت عععععرار مععععع  یآن حعععععد  عععععرید بعععععار

نمععععععوده   یععععععتحم  یرا بععععععر نفععععععن خععععععو ییععععععه  ایععععععدامن ییسعععععع -2 د ییععععععه -1د: یععععععون یبهیععععععت معععععع

یععععععرده  حتیعبععععععادت نمععععععوده و مععععععردم را نصعععععع یی ععععععوییععععععه خداونععععععد را بععععععه ن ییسعععععع -3اسععععععت  

 .«است

سعععععععنت و رو   کیععععععع  عععععععرییعععععععردن هعععععععم د حتیملعععععععت مسعععععععلمان نصععععععع انیعععععععدر م یرمعععععععان

و   عععععریدهعععععم  تیو امعععععرور هعععععم بعععععا نصعععععح م،یدانععععع ییعععععه مععععع دندیرسععععع هیعععععمتعععععداو  بعععععود  و بعععععدان  ا

تعععععا خداونعععععد  می عععععام بعععععردار ر،ییعععععدر جهعععععت تو میتعععععوان یمععععع ر،یعععععیمعععععک بعععععه هعععععم در انجعععععام امعععععور خ

 . شاءهللاان دهد.  ریی سندد، تو یحا  ما را به آن چه یه خود م
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 اهمیت عمل و اخالص
راه یعععععنم  یمععععع دیعععععتنی یعععععهیو معععععن هم یعععععودی رسععععع  م رییعععععراه حععععع  تو یدربعععععاره  همعععععواره

رود دگرگووووون  یتووووا خداونوووود آنچووووه را کووووه بوووور مووووا موووو میدهوووو رییوووواسووووت کووووه خووووود را تغ نیووووحوووول ا

ینععععد  یو دعععععا معععع سععععتادهییععععه در مقابعععع  درخععععت حن عععع  ا میبایعععع یهمچععععون یسعععع دیععععمععععا نبا سووووازد.

 یمععععع بییعععععه هععععرین یعععععه سعععع دیععععبعععععاور ین اعطعععععا ینععععد  یعععععما را بععععه خععععد بیتععععا خداونععععد بعععععه او سعععع

 ب ارد. بیدرخت س دیخواهد با

تنهوووووا عمووووول اسوووووت کوووووه یعععععه: مینعععععوان ینعععععع دیعععععبا مییار آن یعععععه ار علعععععم سعععععخن ب عععععو  ی ععععع

 کند. لیعلم را تکم تواندیم

 نخواهد بود رییتغ جادیکه عمل نکند قادر به ا یملت

را ار وجععععععود خععععععود  رییععععععیععععععه تو یععععععودیم ییععععععام  حععععععا  ملتعععععع یخداونععععععد رقععععععط رمععععععان یاریععععع

  یرا بعععععدرود.دل ی عععععیو ن ریعععععب عععععارد تعععععا خ ریعععععیعععععار الرم اسعععععت بععععع ر خ نیعععععا یو بعععععرا دیعععععآ عععععار نما

 1﴾. ما بِاَْنفُِسِهمْ  غیُِّروایُ  یَحتّ ﴿  دیررما یاست یه م ینون خداوندامر  ا نیا

یعععععوند و  ییعععععه بعععععه دانیععععع اه هعععععا وارد مععععع میسعععععخن  فتععععع یعلعععععم و جوانعععععان یدربعععععاره   عععععبال

.آنان رقعععععط بعععععه  صعععععد درن امورنعععععدیب دیعععععرا با یچعععععه تخصصععععع ایداننعععععد چعععععرا وارد یعععععده انعععععد، ینمععععع

یععععععه  یو هن ععععععام سععععععتندین نععععععدیی ا ی ععععععرید ریععععععچ چیرونععععععد و بععععععه هعععععع یخوانععععععدن بععععععه دانیعععععع اه معععععع

  ردند. یوارد م دیه تخص  ندارن ییوند،در یار یمیوو  یار م

 یدربععععععععاره  نی ونععععععععه اسععععععععت و همچنعععععععع نیایدععععععععر جوانععععععععان مععععععععا همعععععععع تیوضععععععععع امععععععععرور

  ععععععرید یدر جهععععععت اسععععععتعمار ملععععععت هععععععا ییععععععه ار ام انععععععات و مواهععععععب خععععععداداد ییح ومععععععت هععععععا

 یهعععععا ییعععععه رقعععععط در بعععععار میصعععععحبت یعععععرد ی. درمعععععورد جوانعععععانمیینند،سعععععخن  فتععععع یاسعععععتفاده مععععع

 توان ر ابت دارند  یوترییام 

 ونیمععععععد یعلمعععععع یهعععععا یععععععررتییععععععرده و   رییعععععه جهععععععان مععععععا را تسعععععخ یا لهیوسعععععع وترییعععععام 

 .یود ررته میبه یار  یا هودهیجهت ب نیآن است،در چن

                                                                 
 11رعد: 1
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یعععععه  مینعععععیبیو م سعععععتیبعععععه دسعععععت معععععا ن رهعععععایچ نیععععع:تمام انعععععدی و یمعععععردم مععععع یعععععتریب همعععععواره

 اندارند. یم  رانیها را بر دو  د یعلم و عم  و برتر تیمس ولایدر مردم 

 جهان؟! یها و در آمد ها هیسرما

 نییععععععترییععععععه رحمععععععت و لطععععععد خداونععععععد یععععععام  ملعععععع  مسععععععلمان یععععععده یععععععه ب یراسععععععت بععععععه

 ریععععععععمسععععععععلمانان  ععععععععرار داده اسععععععععت.خداوند خ یهععععععععا نیجهععععععععان را در سععععععععررم یهععععععععا هیسععععععععرما

 ینمععععع ارعععععتی ی عععععرید یجعععععا چیآن در هععععع ریعععععن هعععععا  عععععرار داده یعععععه  نیرا در آن سعععععررم یرراوانععععع

 یود.

ندارند،بل ععععععه  ینععععععه تنهععععععا یمبععععععود یجنبععععععه ا چیار هعععععع یاسععععععالم یهععععععا نیوا عععععع  سععععععررم در

ارزش هوووووا را در خوووووود  یاسوووووالم تمووووواممنعععععاطه جهعععععان هسعععععتند. ریتعععععر ار سعععععا یدروتمنعععععدتر و  نععععع

مسوووووولمانان هسووووووتند کووووووه  نیووووووروا نداشووووووته اسووووووتکبلکه ا انیوووووودر حووووووق آدم یکوتوووووواه چیدارد و هوووووو

 نینقععععععع  در همععععععع یعنعععععععی گرفتوووووووه انووووووود شیرا در پووووووو یو تنبلووووووو یعمووووووول بووووووواز مانوووووووده و سسوووووووت از

 ار مناب  دروت هاست. یریار عدم بهره   ی رار دارد یه نای یعنصر بیر

ژاپوووون در  کشووووورم یتنمعععع  ینعععع ریععععآمععععار و ار ععععام مهععععم و حععععرن ان  نیععععتععععا بععععا هععععم در ا دیععععبا

کووووووه در  هیت و سوووووورمابووووووا آن همووووووه نفوووووو یاسووووووالم یکشووووووورها یسووووووال چهووووووار برابوووووور تمووووووام کیوووووو

تمععععام ملععععت  دیععععوجععععود دارد تول ییععععه چععععه یعععع اد برر عععع دیعععع تصععععور یندارد دیوووودارنوووود تول اریوووواخت

یععععه هیعععععتاد درصععععد مسععععاحت  ا عععععن را  یال ا ععععن اسعععععت در حعععع دیععععچهعععععارم تول کیععععمسععععلمان  یهععععا

 ونیعععععلیم یصعععععدو سععععع ایععععع سعععععتیآنعععععان صعععععدو ب تیعععععداده و جمع  ی راینعععععده تیععععع  ریعععععیعععععوه هعععععا و جرا

هععععععا در  یمععععععواره در معععععععری رلرلععععععه و آتیفیععععععان  ععععععرار دارد. ا نععععععنفععععععر اسععععععت و آن ییععععععور ه

خععععععود را ار  هیععععععمهععععععم و  ا  ییععععععه صععععععنا ییمتععععععر ار نصععععععد  ععععععرن  ععععععن ار جنعععععع  جهععععععان یمععععععدت

یردنعععععععد، ن چ ونعععععععه توانسعععععععته انعععععععد  یبارسعععععععار نیچنععععععع نیعععععععخعععععععود را ا د،ییعععععععوردسعععععععت داده بودن

 به دست آورند ! ییررتی  نیچن

متحعععععده  االتیعععععیعععععه ا مینیبیم،مینعععععداریب یهیننعععععده ن عععععا دیعععععتول یبعععععه نمعععععودار ییعععععور هعععععا ا عععععر

بووووووا کمووووووال تأسووووووف،تنها کشووووووور در صععععععدر آن و سعععععع ن  ا ععععععن  ععععععرار  ررتععععععه اسععععععت و   ععععععایآمر

 میبععععععدان دیععععععبا  ععععععریدو هشووووووتم آن کشووووووور هووووووا قوووووورار داردک سووووووتیب فیوووووودر رد یانوووووودونز یاسووووووالم

 !م ی رار  ررته ا ییه در چه مرتبه ا
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بووووووه خوووووودا سوووووووگند  وجععععععود دارد  یبرر تععععععر یعقععععععب مانععععععد  نیععععععار ا ایرا بععععععه خععععععدا،آ یععععععما

 است! گرانید دیبه تول یو وابستگ یو تنبل ی،سستیعقب ماندگ تینها نیکه ا

 است؟ یحل به دست چه کس راه

خعععععود را بعععععر  عععععردن  یعععععررتیععععععدم   تیمعععععا همعععععواره مسععععع ول یتعجعععععب و یععععع فت تیعععععنها در

ار ح ومععععععت  یععععععتریب یلععععععیمععععععا خ تیبععععععه خععععععدا سععععععو ند مسعععععع ول م،امایانععععععدار یح ومععععععت هععععععا معععععع

 نیعععععع. میعععععع   ار جانععععععب ماسععععععت و راه حعععععع  آن هععععععم در دسععععععت مععععععا  ععععععرار دارد میعععععع   اهاسععععععت

یسععععععالت و تععععععال  بععععععا  و یار تنبلعععععع یو راه حعععععع  رقععععععط دور میاسععععععت یععععععه مععععععا تنبعععععع  و تععععععن  ععععععرور

 عرم و اراده و  یت ار است.

 یهوووووا نیکوووووار در سووووورزم نیانگیوووووکوووووه متوسوووووط و م یحوووووال م،درینبایععععع نینچنعععععیا دیعععععبا چعععععرا

 یو در بعضعععععع !کنوووووود؟یتجوووووواوز نم قووووووهیاز دوازده دق یعربوووووو یدر کشووووووورها ژهیووووووبووووووه و یاسووووووالم

یعععععه سعععععاعات مو عععععد  یحعععععال ابعععععد،دری ییعععععاه  مععععع قعععععهیبعععععه  عععععن  د  رانیعععععم نیعععععهعععععا ا نیار سعععععررم

هفوووووت سووووواعت و چهووووول و پووووونت  زانیوووووم نیووووودر کشوووووور آلموووووان ا یارینعععععان هیعععععت سعععععاعت اسعععععت!

 یاتعععععععالد و عععععععت وجعععععععود دارد ! در  ا عععععععن دولعععععععت بعععععععرا قعععععععهی عععععععانرده د  یعنعععععععی اسوووووووت! قوووووووهیدق

 یامععععععور را در ن ععععععر  ررتععععععه اسععععععت و یسععععععان یتسععععععاه  در بعضعععععع یرمنععععععدان اجععععععاره مرخصععععععیا

و  فععععععهیبععععععا احسععععععان و  یییننععععععد آدم هععععععا ییععععععه ار آن رخصععععععت هععععععا و تسععععععاه  هععععععا اسععععععتفاده نمعععععع

یععععععار  نیان یععععععاسععععععت یععععععه م یریچنععععععان تععععععدب ی جععععععهیو در نت دیععععععون یمعععععع یععععععتر، لمدادیب تیمسعععععع ول

 در  ا ن ار هیت ساعت تجاور یرده است!

متوسووووووط  قووووووهیدق دکدوازدهیووووووبووووووه دقووووووت بنگر ادیووووووز یوت فوووووواحش و فاصووووووله تفووووووا نیووووووا بووووووه

 در ژاپن! قهیدق٤٨۰از  شیو ب یاسالم یکار در کشورها

 ییعععععه بعضععععع نمیعععععب یمععععع د منیعععععین یوا ععععععا احسعععععان یعععععرم نمععععع ایسعععععت آیوحیعععععت آور ن ایعععععآ

یععععععردن  رییععععععبععععععه خععععععوب یععععععدن و تو میدرا یععععععرده و تصععععععم یار مسععععععلمانان مسعععععع له را بععععععه خععععععوب

 ریام انعععععات ماسععععت یععععه چقععععدر نعععععاچ نی:انععععدی و یهععععم معععع یبعععع  متنسععععفانه بعضعععععدر مقا رنععععدی  یمعععع

 .ستی بو  ن  اصال  اب یع ر نیآن هاست  چن یاست و آن هم رند 

مقاومععععععت  یو ر ععععععر یجسععععععم یمیعععععع الت و یسععععععالت هععععععا نیععععععماسععععععت یععععععه در مقابعععععع  ا بععععععر

یمععععععا بععععععوده و عبععععععادت محسععععععوب معععععع نیععععععار د یجر عععععع دیععععععیععععععه تول میو بععععععاور دایععععععته بایعععععع میینعععععع
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یعععععار یعععععردن عبعععععادت » «اَْلعََموووووُل ِعبووووواَدلٌ » آمعععععده اسعععععت: ینبعععععو دییعععععر  ییعععععه در حعععععد ایعععععود چر

 «.است

ایعععععخا   مینعععععیب ییعععععه مععععع یدر حعععععال میآن یععععع اد بعععععرر  را بعععععردار میتعععععوان یمععععع چ ونعععععه

صعععععب  سعععععر 8سعععععاعت  دیعععععهمعععععان یعععععب با یهسعععععتند و رعععععردا داریعععععتعععععا سعععععاعت دو بامعععععداد ب یادیعععععر

یععععععوند و  یوان سععععععریار حاضععععععر مععععععرععععععرا یو  ررت عععععع یبععععععا خسععععععت  یایخاصعععععع نییععععععار بایععععععند چن

 .میی و یم خناست یه ما ار آن س یو روح یر ر یهمان یسالت و تنبل نیا

 ی ردارنعععععد و در و عععععت مناسعععععب نمعععععع ینمععععع ینعععععو  ورریععععع چیارعععععراد جامععععععه بعععععه هععععع ایدعععععر

 یبععععععرا یدهند،بل عععععه حتععععع ینمععععع یتععععععیوطعععععن خعععععود اهم یخوابنعععععد و نعععععه تنهعععععا بعععععه ریععععععد و بالنعععععد 

تواننعععععد بعععععه دنبعععععا   یمععععع یارعععععراد نی. ن چ ونعععععه چنعععععندسعععععتین  یععععع ا یخعععععود هعععععم ارریععععع یسعععععالمت

 ی،تنبلیجوانععععععان مععععععا خسععععععت  تیخععععععود بایععععععند امرور وضععععععع یو طلععععععب سعععععععادت جامعععععععه  رییععععععتو

و تحعععععرا  یبلنعععععد  عععععروار ینسععععع  جعععععوان معععععا بجعععععا دیعععععبا ایاسعععععت آ یو جسعععععم یو یسعععععالت روحععععع

 دایته باید  یحاالت نیچن

جوانعععععان و نسععععع   یه نا سعععععند همععععع یم عععععاهر ریعععععت و ررتارهعععععا نیععععع، ا عععععر ا دیعععععین تصعععععور

 خواهد ارتاد   یاتفا  رد،چهیرا ررا  ندهیآ یها

آن یعععععن »بعععععاره  فتعععععه اسعععععت: نیعععععدر ا ییبعععععایر یجملعععععه  هیعععععرحمعععععه هللا عل ییععععععراو خییععععع

را نخواهعععععععد  یو راحتععععععع  ی عععععععاه آسعععععععا چینبایعععععععد،ه  یبعععععععارو یرویعععععععیعععععععه نعععععععان خعععععععوردن  ار ن

دارد،آن  یراحتعععععععو   یخواهعععععععد بععععععود و چ ونعععععععه آسعععععععا  عععععععرانید ارمنععععععدیهمعععععععواره ن یعنعععععععی «دیععععععد

 یود  یم نیتنم  رانیا  ار جانب د یین یه رور

 انحراف! یها وهیش

یععععععه مععععععردان آن  یرود،در حععععععال یمعععععع  ی عععععع یععععععررتیبععععععه سععععععمت یععععععار و   یملتعععععع چ ونععععععه

تمعععععام  ایععععخعععععود را بععععه لهععععو و لعععععب سعععععر رم یننععععد و  ایععععبدهنععععد  ادیععععر تیعععععجامعععععه بععععه خععععواب اهم

 یبوووووه سوووووعادت مووووو یونوووووه جامعوووووه اچگانحعععععراد و تقلعععععب بایعععععد  یهعععععا وهییععععع ارتنیعععععر عععععر آنهعععععا 

و اصوووووال بوووووه فکووووور  نووووودیگو یخوووووود دروغ مووووو رانیکوووووه کارمنووووودان هموووووواره بوووووه مووووود یرسووووود،در حوووووال

 یبعععععرر  جملعععععه  یهعععععا بتیار مصععععع ی عععععیار علععععع  میععععع الت و  ی عععععیسوووووتند؟ین یو ترقووووو دیوووووتول
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کوووووار  میریوووووگ یکوووووه مووووو یپوووووول یموووووا بوووووه انووووودازه :مییعععععنو یاسعععععت یعععععه همعععععواره آن را مععععع یمیعععععهور

 !میکن یم

هاسعععععت،چرا یعععععه هعععععر  یو عععععت یلیععععع هیعععععتوج یباطععععع  بعععععرا یسعععععخن نی!ارانیعععععو عر بعععععرادران

و  طیخعععععود یعععععرا ریمعععععد ایعععععهن عععععام بسعععععتن  عععععرار داد بعععععا اداره،یعععععریت و  ییعععععار ر ایعععععیارمنعععععد و

یععععععرده و  یتیاسععععععت و چعععععون اینععععععون ار  ععععععرارداد ا هعععععار نارضععععععا ررتععععععهی   حقعععععور یععععععار خعععععود را

 . رددی ن حقور و دستمرد  حرام م دهدیتن به مار نم

آ GAMEییوترییعععععععععام  ییعععععععععه بعععععععععه بعععععععععار دیعععععععععادهیار یارمنعععععععععدان را د یاریبسععععععععع مایععععععععع

 یاریعععععار دادن دیمعععععه بعععععا یعععععودیوارد مععععع یباررسععععع ایعععععو  رییعععععه معععععد یمیعععععوو  هسعععععتند و هن عععععام

بعععععه ایععععع ا  مختلعععععد  ایعععععو   رداننعععععدیمعععععخعععععود بر یرا بعععععه حالعععععت یعععععار ععععععاد وترییعععععام  تیوضعععععع

 یمخعععععععت  ادارات دولتعععععععصعععععععررا  نیعععععععو ا یننعععععععدیسعععععععر رم مععععععع ی عععععععرید یرهعععععععایخعععععععود را بعععععععه چ

 .یودیمیاهده م یاعمال نیهم، چن یخصوص یهادر یریت ست،بل هین

چعععععرا یعععععه میعععععا   مختلعععععد  رننعععععد،یار یعععععار یعععععردن سعععععربار مععععع  عععععرید یمقابععععع ، یسعععععان در

ینیسعععععتن هسعععععتند و علععععع ریعععععانت ار  یعععععت مو در وا ععععع  چیعععععم داننعععععدیخعععععود مناسعععععب نمععععع یرا بعععععرا

خعععععود را هعععععر رور ار  یبیجرنعععععد،  عععععو  تعععععوهعععععم یعععععه دا ی یعععععت ر  یطعععععو  و ععععععری وسعععععب ر عععععم

 ینند. یم ارتی دریان در

کووووه  یو گروهوووو دهنوووودیکووووه توووون بووووه کووووار نموووو یگروهوووو مکیدو قشوووور هسووووت انیوووومووووا در م یعنووووی

دو  نیووووووکوووووورده انوووووود، و ا لیووووووادارات و شوووووورکت هووووووا تحم یو عالقووووووه خووووووود را بوووووورا زهیووووووبوووووودون انگ

 .دارندینمخود قدم بر ینجات و کسب سعادت جامعه یگروه برا

بعععععه خعععععدا سعععععو ند یعععععه  د یعععععینیمعععععا را میعععععاهده مععععع یاسعععععالم یامعععععرور جامععععععه تیوضعععععع ایعععععآ

معععععا خعععععود ار آن   نیعطعععععا ررمعععععوده اسعععععت، لععععع ریعععععخداونعععععد بعععععه معععععا همعععععه چ م یانبعععععوده  ونعععععهنیمعععععا ا

خععععععود ردوده و بععععععه  یرا ار چهععععععره ی بععععععار سسععععععت میخععععععواهیمعععععع ی.  ععععععن یععععععمیینععععععیاسععععععتفاده نمعععععع

 م یآور یتال  و یار رو

 !م؟یفسرده هستا گونهنیا چرا

 یعععععععاریرویعععععععرا دارنعععععععد و ن یمتععععععععدد و مهمععععععع یهیعععععععمعععععععا معععععععواد اول یاسعععععععالم یهانیسعععععععررم

 یانعععععدا رروختعععععه و سععععع ن یاالهعععععا معععععتیهعععععا را بعععععه   عععععن چعععععرا آن م یعععععجعععععوان و عا ععععع  هعععععم دار
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عمعععع    ونععععهنیوا عععععا چععععرا ا  م یینعععع یداریعععع ععععراد خر مععععتیسععععاخته یععععده ار همععععان مععععواد را بععععا  

 ماست. یو تنبل یتتفاو ییار ب نیا  یتنها دل ران،یعر م یین

بایعععععد و  یهعععععا راضعععععآن رییعععععه معععععد یننعععععدییعععععار مععععع یاهسعععععتند یعععععه رقعععععط بعععععه انعععععداره ییسعععععان

هععععا ار آن ریععععانیمد ننععععدیبب یععععهنی. آنععععان بععععه محععععی ارونععععدیدنبععععا  ابععععدا  و یععععار تععععاره نمعععع  ععععرید

را، بعععععععه دسعععععععت  دیعععععععابعععععععدا  جد ایععععععع یاضعععععععار دیعععععععو تول دهیاسعععععععت، دسعععععععت ار یعععععععار ییععععععع یراضععععععع

 ارتعععععهییعععععار و یویععععع  دسعععععت  یتواننعععععد بعععععه مراتعععععب بعععععاال یمععععع یعععععهیاند، درحعععععالسععععع رده یررامویععععع

 دایته بایند. ییتریو خدمات ب

و عععععت نمعععععار بعععععه مسعععععجد وارد یعععععد  ریعععععو سعععععلم در   هیعععععایعععععرم صععععع  هللا عل امبریععععع  بعععععارکی

 جعععععععععانیابوامامعععععععععه!چرا ا یا:»دیار او  رسععععععععع د،یعععععععععجعععععععععا دهللا عنعععععععععه را آن یو ابوامامعععععععععه رضععععععععع

دععععععا را  نیعععععو سعععععلم بعععععه او ا هیعععععصععععع  هللا عل امبریععععع  ن یبعععععده ارم و انعععععدوه  فعععععت  « یانیسعععععته

 داد: ادی

 1.« ِنِّْد ََُعْوذُ بَِ  ِمَن اْلَهّمِ َواْلَحَزِن، َواْلعَْجِز َواْلَكَسلِ  اللهم»

و  یار نععععععاتوان بععععععرمیار  ععععععم و انععععععدوه و بععععععه تععععععو  نععععععاه معععععع بععععععرمی!بععععععه تععععععو  نععععععاه مععععععایخدا»

 «.یسالت

 م امععععععایهععععععا بععععععه خععععععدا  نععععععاه ببرار آن دیععععععهسععععععتند یععععععه با ییهععععععادو یسععععععالت در ینععععععاتوان  ععععععن

 ،ی. راسعععععتدهنعععععدیمععععع  یو بطالعععععت را بعععععر یعععععار تعععععرج یتنبلععععع یارییعععععه ارعععععراد بسععععع مینعععععیبیاینعععععون مععععع

 و... میابیینم ی: یار مناسب و با حقور یارندی ویها ماست  آن  ونهنیچرا ا

َ  ﴿ :دیعععععررمایمععععع خداونعععععد ًْ ْرَض َذلُووووووال  فَاْمُشووووووا فِووووود َمنَاِكبَِهوووووا َوُكلُووووووا ُهوووووَو الِّوووووِذي َجعَوووووَل لَُكوووووُم ا

ْزقِِه َ َو ِلَْیِه الن ُشور  ۲.﴾ِمن ّرِ

 ععععععن در  ویععععععه و ینععععععار آن رهسعععععع ار  د،یععععععیععععععما رام  ردان یرا بععععععرا نییععععععه رمعععععع اوسععععععت»

 «.آ اوست اه یبه امر یو در   ریو رستاخ دیاو بخور یو ار رور دییو

                                                                 
                   .              3۵72، 3۵03:یترم  1
 .1۵ملک: 2
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َرْ ﴿  ًْ ا تَْشُكُرونَولَقَْد َمكِّنِّاُكْم فِد ا  1﴾. ِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فِیَها َمعَایَِش   قَِلیال  مِّ

در آن  تعععععععععانیو برا میتم عععععععععن داده بعععععععععود نییعععععععععه بعععععععععه یعععععععععما در رمععععععععع یبعععععععععه راسعععععععععت و»

 .«دی راریچه اندا س ان م م،یبودآورده دی د هاهیماستیر

اَلِل ِمن یَوْ ﴿  ِلُكْم َخْیٌر لُِّكْم یَا ََی َها الِِّذیَن آَمنُوا  َِذا نُوِدَي ِللصِّ
َٰ
ِ َوذَُروا اْلبَْیَع ۚ َذ ِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا  ِلَىَٰ ِذْكِر للاِّ

َْرِض َواْبتَغُوا ِمن فَ ( ٩) ِن ُكنتُْم تَْعلَُمون  ًْ اَللُ فَانتَِشُروا فِد ا ا لِّعَلِّكُ  ْضلِ فَِ ذَا قُِضیَِت الصِّ َ َكثِیر  ِ َواْذُكُروا للاِّ ْم للاِّ

 ۲( ﴾.1۰)ونتُْفِلحُ 

نمعععععععار جمععععععععه بانععععععع یا انآ در داده  یچعععععععون بعععععععرا د یعععععععاآورده معععععععانییعععععععه ا ییسعععععععان یا»

 نیععععا دیععععا ععععر بدان د یععععو رععععرو  را رهععععا ین دیععععو خر دییععععردن خداونععععد بیععععتاب ادیعععع ییععععد، بععععه سععععو

یو بعععععه راه دی راینعععععده یعععععو نیبهتعععععر اسعععععت. سععععع ن چعععععون نمعععععار  عععععرارده یعععععود، در رمععععع تعععععانیبرا

بایععععععد  د،یععععععین ادیعععععع اریو خداونععععععد را بسعععععع دییععععععوبج یبخیعععععع  الهععععععخععععععود راآ ار  یآ و یروردیععععععبرو

 .«دییه رست ار یو

یععععه  دیععععنیبیمعععع ایعععع! آدیععععن ععععاره ین دهععععدییععععه خداونععععد مععععا را بععععدان دسععععتور معععع یو تالیعععع نیععععاط

ینعععععد   رود عععععار همعععععان  ونعععععه یعععععه  یمععععع انیعععععمعععععا ب یراه و رسعععععم عبعععععادت را بعععععرا چ ونعععععه خداونعععععد

خعععععود تعععععال   ییعععععه در بعععععه دسعععععت آوردن رور خواهعععععدیمععععع طلبعععععد،ینمعععععار را مععععع یار معععععا ا امعععععه

و  یمععععدال بععععا تنبلعععع م،یبایعععع مععععانیرور دنییععععه دسععععت بسععععته منت ععععر رسعععع خواهععععدی. خداونععععد نمععععمیینعععع

 .نیبای راتیصد ات و خ دنییسالت نیسته و چیم انت ار رس

   یعععععال امیععععع  ییعععععه خداونعععععد چ ونعععععه دربعععععاره دیعععععبن ر« مرمععععع » یسعععععوره نیآ عععععار اتیعععععآ بعععععه

بعععععه اتمعععععام   ونعععععهنیو سععععع ن یعععععالم خعععععود را ا دیععععع ویبعععععادت سعععععخن معععععو ع یداریعععععب رنعععععده یعنعععععی

 :رساندیم

َْرِض یَْبتَغُووووووووَن ِمووووووون  ﴿ ًْ ْرَضوووووووىَٰ   َوآَخوووووووُروَن یَْضوووووووِربُوَن فِووووووود ا َو َعِلوووووووَم ََن َسووووووویَُكوُن ِمووووووونُكم مِّ

َ ِ ِ   َوآَخُروَن یُقَاتِلُوَن فِد َسبِیِل للاِّ  ٣﴾.فَْضِل للاِّ

                                                                 
 .10اعراد: 1
 .9-10جمعه: 2
 .20مرم : 3
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  عععععععرانیدبایعععععععند و ماریار یعععععععمایمم ن اسعععععععتآب ییخداونعععععععدآ معلعععععععوم دایعععععععت یعععععععه بعضععععععع»

 یمعععععع یخععععععود را ار رضعععععع  الهعععععع یرورو رننععععععدیوآ  ععععععام معععععع یننععععععدییتال  مععععععنیسععععععررم نیععععععدر ا

 .«ینندیهم هستند یه در راه خدا یاررار م ی رانیودند یجو

بععععععر  یلععععععیبل ععععععه دل سعععععت،یار انجعععععام نمععععععار یععععععب ن ینهعععععع نیععععععیعععععه ا دین عععععر دایععععععته بایعععععع در

 است. یورعم  و نیاط در طلب ر تیاهم

 !دهندیچه را که خود انجام نمآن ندیگویم

 یمتعووووووال میمفوووووواه ینوووووودارید انیموووووودعار  یارییععععععه بسعععععع مینععععععیب یمععععععا همععععععواره معععععع متاسععععععفانه

بععععه  ععععاهر  یمععععدال ایخاصعععع کننوووودکیعموووول موووو نیووووو بوووور خووووالف دسووووتورات د دهیوووورا غلووووط فهم نیوووود

انعععععد. آورده یرو یور عععععرو تن ییعععععه بعععععه بهانعععععه اهتمعععععام بعععععه عبعععععادت، بعععععه تنبلععععع مینعععععیبیرا مععععع نیمتعععععد

 ارانیععععع یتمعععععام یعععععهیدانسعععععت،در حعععععال نیعععععار د ر ررتعععععهب تعععععوانیرا را مععععع یرویععععع نیچ ونعععععه چنععععع

 مععععععانی ععععععرآن ، ا اتیععععععانععععععد، و در آو سععععععلم اهعععععع  یععععععار و عمعععععع  بوده هیععععععرسععععععو  خععععععدا صعععععع  هللا عل

 همواره با انجام عم  صال  مقارن و همراه است!

آالم  نییععععععه یععععععار  تسعععععع  ی ریعععععع  ایععععععانجععععععام یععععععار مععععععان  انجععععععام عبععععععادت اسععععععت  آ ایععععععآ

 ات همععععان عمعععع ، یععععار خععععوب محسععععوب  ایععععیععععار خععععوب انجععععام دهععععد   توانععععدیاسععععت نمعععع  ععععرانید

 یود ینم

 تیوووووون مووووووانیکووووووه اگوووووور مووووووا در کارها دیووووووریرا از موووووون بپذ ینووووووید تیووووووواقع نیوووووو! ازانیووووووعز

موووووا  یسووووواعت کوووووار م،یریووووورا در اموووووور خوووووود در نظووووور بگ ییو وجوووووه خووووودا میخوووووالص داشوووووته باشووووو

در انجووووام  دیوووواسووووت کووووه مووووا با نیوووواعمووووال صووووالح مبوووودل خواهوووود شوووودک مسووووأله اانجووووام  سوووواعات بووووه

خداونوووووود را  تیخوووووالص خوووووودمت بوووووه مسووووولمانان و کسوووووب رضوووووا تیوووووخوووووود ن یروزموووووره یکارهوووووا

 شوند. لیتبد کوین یتا آن اعمال به حسنات و کارها م،یقرار ده

 :دیررمایم  رود ار

ْن ﴿  ا ۚ َوقَِلیٌل ّمِ  1﴾.ِعبَاِدَي الشُِّكوراْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكر 

                                                                 
 .13سبا: 1
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 رار سعععععععع ان یو ار بنععععععععد ان ت انععععععععدی د یععععععععخانععععععععدان داود سعععععععع ان ورر ی:آ امییو  فتعععععععع»

 «.هستند

وسععععععلم  هیععععععایععععععرم صعععععع  هللا عل امبریععععععهللا عنععععععه یععععععه   یرضعععععع هیاو  ابععععععوب ر صععععععد یفععععععهیخل

بخیعععععنده بعععععود  ییعععععرده اسعععععت، تعععععاجر یمعررععععع یتمعععععام امعععععت اسعععععالم معععععانیسعععععن  ااو را هم معععععانیا

در رور  بععععععععارکیخععععععععود را در راه خععععععععدا صععععععععرد یععععععععرد   یهععععععععا یععععععععیم داراو سععععععععه بععععععععار تمععععععععا

 هم هن ام جن  با مرتدان. بارکیتبوا، و  یدر  روه بارکیهجرت، 

ار انصععععععار  ی ععععععیهللا عنععععععه در هن ععععععام خالرععععععت بععععععا  یدوم عمععععععربن خطععععععاب رضعععععع یفععععععهیخل

  ععععععریو رور د یععععععردییععععععار معععععع نیرور را بععععععر آن رمعععععع کیععععععبععععععود و  کییععععععر ینععععععیرم تیععععععدر مل 

صعععع   یععععانیا  یععععتععععا بععععه احاد بععععردیموسععععلم بععععه سععععر هیععععایععععرم صعععع  هللا عل امبریععععر خععععدمت  را د

 و سلم  و  جان بس ارد. هیهللا عل

: بعععععه خعععععدا دیععععع وییعععععه مععععع دیعععععهللا عنعععععه را ن عععععاره ین یسعععععخن عمعععععربن خطعععععاب رضععععع نیعععععا

دو حععععا  بایععععم: بععععا  نیععععار ا ی ععععییععععه در م ععععر آن دیععععابیسععععو ند دوسععععت نععععدارم یععععه مععععر  مععععرا در

 ایعععععمیعععععوو  هسعععععتم. آ یرا یعععععه بعععععه طلعععععب رور یسعععععاعت ایعععععو  یعععععنمیر راه جهعععععاد معععععیعععععه د یهن عععععام

 ابد یار و تال  را درا یرده تیاینون اهم

 یهللا عنعععععه و عبعععععدالرحمن بعععععن ععععععود رضععععع یسعععععوم عدمعععععان بعععععن عفعععععان رضععععع یفعععععهیخل ا عععععر

 ععععععدر در راه خععععععدا انفععععععار آن توانسععععععتندیچ ونععععععه معععععع یردنععععععد،ینمعععععع یهللا عنععععععه تجععععععارت و بارر ععععععان

 رند یعیره مبیره  رار   یبرده آراد ینند یه در رمره ایینند، 

 م،یداشووووووته باشوووووو یخوووووودا سوووووووگند، اگوووووور مووووووا بوووووور خداونوووووود جوووووول جاللووووووه توکوووووول واقعوووووو بووووووه

کووووووووه خواهوووووووود دالد، چنان یمووووووووا را هووووووووم روز دهوووووووود،یموووووووو یطور کووووووووه پرنوووووووودگان را روزهمووووووووان

نه صوووووووبح گرسووووووو»انووووووود  پرنووووووودگان( فرموده یو سووووووولم )دربووووووواره هیووووووواکووووووورم صووووووول هللا عل امبریوووووووپ

 .«گرددیباز م انهیبه آش یریاست و شب با س

 !د؟یمعلول باش یچون پرنده ا دیهست یراض ایآ

 ررعععععت  میادهعععععم یرحمعععععة هللاآ تصعععععم میدر رمعععععان ابعععععراه ییعععععرده انعععععد یعععععه بارر عععععان تیعععععح ا

 یو عبعععععادت ب عععععردارد در صعععععحرا  رنعععععده ا ینییعععععه یعععععار تجعععععارت را رهعععععا یعععععرده و بعععععه  ویعععععه نیععععع

 یینعععععد و چعععععه مععععع یمععععع ی رنعععععده چ ونعععععه رنعععععد  نیععععععجعععععب  فعععععت : او بعععععا ت دیعععععمعلعععععو  و یعععععور را د
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حاصعععععع   نیقععععععیمعلععععععو   عععععع ا آورد. او  ی دهآن  رنعععععع یبععععععرا  ععععععرید یخععععععورد ! نا هععععععان  رنععععععده ا

 .ستیبه یار و تال  ن یارین چیرساند و ه یا  را م ییرد یه خداوند رور

  ایععععععت،  انیععععععادهععععععم یرحمععععععة هللاآ در م مییععععععه او سر  یععععععت خععععععود را بععععععا ابععععععراه یهن ععععععام

 ییععععه همچععععون آن  رنعععععده  یهسععععت یتععععو راضعععع ایععععبععععن ادهععععم یرحمععععة هللاآ بععععه او  فععععت : آ میابععععراه

وسعععععلمآ دسعععععِت دهنعععععده یعععععه  هیعععععیصععععع  هللا عل امبریععععع  ییعععععه بعععععه ررمعععععوده  یدرحعععععال  یمعلعععععو  بایععععع

اسععععت بهتعععععر و برتععععر اسعععععت. یععععار یعععععردن خعععععود  رنعععععدهییععععه   ینییدر بععععاال  عععععرار دارد ار دسععععت  عععععا

نموووواز و عبووووادت را  دیووووپووووس نبایععععرد   یرا عا النععععه بررسعععع مسعععع له دیعععععبععععادت اسععععت، امععععا با کیعععع

  انجام عبادت ترک نمود. یرا برا یماد یکار و زندگ ایبه خاطر کار رها کرده  و 

  ییععععه بععععر ادععععر یععععار دسععععت هععععا یوسععععلمآ بععععا مععععرد هیععععبععععار رسععععو  ایععععرم یصعععع  هللا عل کیعععع

دوسععععععت  اسععععععت یععععععه خداونععععععد آن را یدسععععععت نیربععععععر و خیععععععن یععععععده بععععععود ، دسععععععت داد و ررمععععععود:یا

 داردآ.

تعععععاجر »و راسعععععت  عععععو ررمعععععود: نیبارر عععععان امععععع یدربعععععاره  وسعععععلم هیعععععصععععع  هللا عل امبریععععع 

ررمعععععوده انعععععد  نیهعععععم چنععععع 1.«و یعععععهداء اسعععععت نیقیو صعععععد امبرانیعععععراسعععععت  عععععو و امانعععععت دار بعععععا  

ب عععععععارد و  2«.عمعععععععوم یخعععععععدا و اسعععععععتفاده  تیرضعععععععا ییبراینهعععععععال ایععععععع یرراعتععععععع یهعععععععر یسععععععع»:

، بععععععه هععععععر تعععععععداد یععععععه ار آن  بخععععععوردار یمحصععععععو آ آن  یانسععععععان ایععععععو  ی رنععععععده ا ایعععععع ییچهار ععععععا

 ریعععععععآ. و نردیعععععع یرراعععععععت خععععععورده یعععععععده اسععععععت ،  ناهعععععععان  مععععععورد عفعععععععو و بخیعععععع   عععععععرار م

 3.«ور را دوست دارد یهیخداوند مومن  »ررموده اند: 

 یچعععععه یسعععععان نعععععدیتععععا بب  عععععردیم یهللا عنعععععهآ بعععععه مسععععاجد سرییععععع یبعععععن خطعععععاب  یرضعععع عمععععر

و ععععععت نمععععععار در  ریععععععرا در   یبععععععار  روهعععععع کیه انععععععد.و ععععععت نمععععععار در آن جععععععا نیسععععععت ریععععععدر  

تععععععا ار خداونععععععد  میععععععآمععععععده ا د  فتنععععععدیجععععععا نیسععععععته ا نیعععععع: چععععععرا ا دی، ار آن هععععععا  رسعععععع دیععععععمسععععععجد د

 یبا عصا یانیدهد.ا یما را رور میبخواه
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و  ندیبنیعععععع دیععععععیععععععن نبا چیبععععععر یععععععما، هعععععع یآن هععععععا را رده و بععععععه آن هععععععا  فععععععت: وا خععععععوده

بعععععده  چعععععرا یعععععه ار آسعععععمان، طعععععال و نقعععععره  یه ام رورجعععععا یعععععه نیسعععععت نی! معععععرا همعععععای: خعععععدادیعععععب و

 بارد. ینم

معلعععععععو   ییعععععععه همچعععععععون آن  رنعععععععده  دیعععععععخواه یمععععععع ای!آیامعععععععت اسعععععععالم یبعععععععرادران و ا یا

خعععععواهم  ییعععععده بعععععود  معععععن ار یعععععما مععععع ی عععععرید یهمچعععععون آن  رنعععععده یعععععه مت فععععع  رور ایععععع د،یبایععععع

بعععععر اصععععع  امعععععوا   یعععععه خداونعععععد ریعععععات را دیدایعععععته بایععععع ادیعععععو بعععععه  دیعععععرا ینعععععار ب  ار ییعععععه تنبلععععع

پووووس  یععععود  یآن یععععار انجععععام معععع ی لهیوسععععرععععری یععععرده اسععععت نععععه منفعععععت و نععععه آن چععععه یععععه بععععه 

دسووووت برداشوووووته  یو توووون پوووورور یراکووووود بمانوووود، و از تنبلوووو هیکووووه سوووورما دیووووگوووواه اجووووازه نده چیهوووو

 .دیبپرداز دیو به تجارت و تول

 یال هععععاو اسععععتفاده ار یععععا دیععععیععععه چ ونععععه مععععا را بععععه تول دیععععن ععععاه ین دییععععر  یحععععد نیععععا بععععه

اسوووووت کوووووه حاصووووول  یزیوووووچ د،یوووووخور یکوووووه شوووووما مووووو ییغوووووذا نیبهتووووور»ینعععععد: یمععععع هیخعععععود تیعععععو

 1.«دسترنت خود شماست

بعععععر  مانیاسعععععالم یجامععععععه  یعععععررتینهضعععععت حریعععععت و   دیدایعععععته بایععععع ادیععععع! بعععععه رانیععععععر

اسعععععان اخعععععال  معععععا در یارمعععععان  عععععرار دارد و الرم اسعععععت یعععععه هعععععرین در حعععععد تعععععوان بعععععه بعععععه 

میعععععوو   دیعععععجد یحررعععععه هعععععا یریاد یعععععتوانعععععد بعععععه  یدر یعععععه معععععب عععععردارد و هعععععر  ععععع تیعععععیعععععار و رعال

و بطالعععععت  ییعععععرده و ار سسعععععت م عععععردد. ا عععععر معععععا ععععععرم خعععععود را بعععععر انجعععععام یعععععار و تعععععال  جعععععر

هر ععععر  م،یا ععععر بععععه انجععععام یععععار تععععن در نععععده یمیعععع التمان درعععع  خواهععععد یععععد. ولعععع م،یدسععععت بععععردار

 ید. میموره نخواه

 ایععععع 3بعععععه  قعععععهید  12یعععععار را ار  نیان یعععععو بهتعععععر یعععععرده و م یعععععتریرا ب دیعععععیعععععه تول دیب ویععععع

 و... 4

دسععععععت  یو تر عععععع یععععععررتیمععععععا بععععععه   یو آن و ععععععت اسععععععت یععععععه امععععععت اسععععععالم دیععععععده  یارععععععرا

 .ارتیخواهد 
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و سعععععاخت  دیعععععیعععععه تعععععا هعععععر رمعععععان در تول دیعععععری سعععععند را ار معععععن ب   نیععععع! ای رامععععع بعععععرادران

 مععععععانیرعل تیدر وضععععععع یرییععععععتو میتععععععوان یهر ععععععر نمعععععع م،ییععععععاال و محصععععععوالت، خععععععود یفععععععا نبایعععععع

 .میین ادجیا

 جوانب خود یفا بایند. یدر تمام یاسالم یآن رور یه ییورها دیام به

*********** 
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 هدف خود را معین کنید

 د؟یا دهیبرگز یخود هدف یدر زندگ ایآ

دارد   یمطلععععععوب و مععععععورد ن ععععععر مععععععا چععععععه ارتبععععععاط رییععععععسععععععوا  بععععععه تو نی:ادیب رسعععععع دییععععععا

 یعععععیدارا تانیا عععععر یعععععما در رنعععععد  م،یو تعععععال  سعععععخن  فتععععع تیدهعععععم  معععععا ار جعععععد یحتمعععععا جعععععواب مععععع

م جد دیهدد بای  .دیری  یم  یبه آن در   دنیرس یو یوی  را برا تیمطم نا

یعععععععععما  هدرمنعععععععععد  یا عععععععععر رنعععععععععد  م،یاخعععععععععال  و د عععععععععت در یعععععععععار هعععععععععم سعععععععععخن  فتععععععععع ار

ارر   د،یعععععععلععععععم، تول نی.هم چنععععععدیععععععده یانجععععععام معععععع تیععععععبایععععععد،یارتان را بععععععا د ععععععت و خلععععععو  ن

و  ناهععععععععان  یه خداونععععععععد، اجتنععععععععاب ار معاصععععععععبععععععععه در ععععععععا یدادن بععععععععه و ععععععععت، تضععععععععر  و رار

و یعععععما  رسعععععد یعمععععع  و اجعععععرا مععععع یبعععععه مرحلعععععه  یهعععععدد رنعععععد  ی هیو...همعععععه و همعععععه در سعععععا

 سور خواهد داد. یسعادت و خویبخت یرا به سو

رقعععععط بعععععه خعععععوردن و  یعععععانییعععععه در رند  مینعععععیب یامعععععرور هعععععراران نفعععععر را مععععع ن عععععهیا ایعععععآ

 ی عععععععریهعععععععدد د چیدهنعععععععد و هععععععع یمععععععع تیعععععععیعععععععردن و بچعععععععه دار یعععععععدن اهم  یو تفعععععععر دنینویععععععع

تاسعععععد و حسعععععرت  ی هیعععععیعععععردن ما یرنعععععد  نیاسعععععت  وا ععععععا چنععععع ینعععععدارن،امر معقعععععو  و مقبعععععول

 است.

یععععخ   سععععتی: خطععععاب یععععما رقععععط بععععه جوانععععان اسععععت و مم ععععن ننععععدییععععه ب و ییسععععان دییععععا

 نیاصععععععال چنعععععع ریینععععععد خ نیععععععیتع یخععععععود هععععععدر یرنععععععد  یبععععععرا  ععععععریبتوانععععععد د ییصععععععت سععععععاله ا

مععععرد  ریعععع  کیععععیععععه  نیععععجععععوان و ا ایعععع ریععععاسععععت،   ید رنععععده اسععععخن مععععن بععععه هععععر رععععر یرو سععععت،ین

مم عععععن  ریععععع  یتنهعععععا امعععععر هخعععععود را هدرمنعععععد سعععععارد نععععع یهفتعععععاد سعععععاله بخواهعععععد رنعععععد  ایعععععیصعععععت 

 .  وستین اریمم ن و بس یامر بل ه ست،ین

 دیووووتوان یموووو دیووووکن یموووو یعموووور خووووود را سووووپر ینفووووس هووووا نیکووووه آخوووور یتووووا هنگووووام شووووما

 .ستین یکوچک یمسئله  نیو ا د،یینما جادیا رییحداقل در فکر خود تغ ایدر خود و 

 نیععععععععبععععععععه د یوسععععععععلمآدر برر سععععععععال هیععععععععار اصععععععععحاب رسععععععععو  خدایصعععععععع  هللا عل یاریبسعععععععع

در جهععععععت منععععععار  اسععععععالم  یبرر عععععع اریبسعععععع ییارهععععععا یاسععععععالم میععععععرد یععععععده و در مععععععدت یوتععععععاه

 انجام داده اند.
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 خسته کننده! یاتیح تیحکا

هععععععدد سععععععخن  یانسععععععان بعععععع کیعععععع یخسععععععته یننععععععده یرنععععععد  یدربععععععاره خععععععواهمیمعععععع اینععععععون

بعععععه  ا یبعععععاطن  یعععععر عععععم م ینبعععععود،  عععععدر و معععععادر او را علععععع  یبععععع یآن عععععاه یعععععه یعععععودی م یب عععععو

یععععععععه  یبععععععععود و رقععععععععط رمععععععععان رانیععععععععو  ر راریععععععععرور بععععععععه مدرسععععععععه ررسععععععععتادند. او ار مدرسععععععععه ب

  رداخت. یم  یهابه درن یردندیاو را مجبور به مطالعه م ن یوالد

یععععععد  رسععععععتانیرسععععععانده و وارد دب انیععععععآ را بععععععه  ایو متوسععععععطه ییابتععععععدا یدوره  یتععععععدر بععععععه

و بععععه دانیعععع اه وارد یععععود  امععععا دانیعععع اه  ردیععععب   لمیععععنععععه چنععععدان خععععوب توانسععععت د یو بععععا نمراتعععع

همعععععان دانیععععع اه و ریعععععته را  یا تضعععععا  یهعععععانعععععه چنعععععدان ارریعععععمند، چعععععرا یعععععه نمره یاو ریعععععته

 نبود. منددایت، ا ر چه  لبا بدان عال ه

میععععععوو  بععععععه یععععععار یععععععد تععععععا  ییععععععد و در یععععععریت  یحصععععععار چهععععععار سععععععا  رععععععار  الت  ععععععن

 یععععت، چععععرا یععععه مععععردم همععععه  یبععععه دنبععععا  همسععععر ییسععععب ینععععد.  ععععن ار مععععدت یبتواننععععد در آمععععد

اردواد یعععععرد و  ی. او بعععععا دختعععععرسعععععاختیمیعععععترا مععععع یرنعععععد  دیعععععو او هعععععم با یننعععععدیاردواد مععععع

 تیعععععععو ترب مییعععععععار معععععععداوم و تعلععععععع یهیرررنعععععععد بعععععععود یعععععععه در سعععععععا نیآن اردواد چنعععععععد یدمعععععععره

ها ت ععععععا و عمععععععر  بععععععه هععععععا را  ععععععرور  داده و بععععععه دانیعععععع اه بفرسععععععتد.  ععععععن ار سععععععا توانسععععععت آن

 بسته ید.  یو درتر رند  دیرس انی ا

چعععععه یعععععه هعععععم مرت عععععب نیعععععده و آن یآن یعععععخ  بعععععود و  نعععععاه یتمعععععام داسعععععتان رنعععععد  نیعععععا

و بعععععدون هعععععدد بعععععوده اسعععععت   یمعنعععععیاو بععععع یو ریعععععت نبعععععوده اسعععععت، امعععععا رنعععععد   یانجعععععام داده  بععععع

 بوده است. یو ته جهینت یاو ب یرند  یهنیاخالصه 

مععععععا تطععععععابه  یار ارععععععراد جامعععععععه یاریبسعععععع یبععععععر رنععععععد  تیععععععح ا نیععععععا ایعععععع: آدییععععععب و حععععععا 

معععععدرا  سعععععت یچ ییعععععنم: هعععععدد یعععععما در رنعععععد  یت عععععرار مععععع  عععععرینعععععدارد  سععععع ا  خعععععود را بعععععار د

 یار، اردواد و... ارتنی ررتن، 

 دنیرسععععع یبعععععرا ییهعععععا هلییعععععوند، بل عععععه وسععععع یهعععععا در نفعععععن خعععععود هعععععدد محسعععععوب نمععععع نیعععععا

 .دیرا هدد  لمداد ین لهیوس دیبه هدد هستند. یما نبا
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خسعععععته یننعععععده اسعععععت  امعععععا  اریبعععععدون هعععععدد وا ععععععا مملعععععو ار حعععععرن و انعععععدوه و بسععععع یرنعععععد 

دار بععععععوده و  یمعنعععععع ا ییععععععرده اسععععععت، رنععععععد  نیمععععععع یخععععععود هععععععدر یرنععععععد  ییععععععن یععععععه بععععععراآن

 .دیطعم سعادت را در آن خواهدچی

 !دیاموزیزندانتان هدف دار بودن را ببه فر یهنگام کودک از

از سوووووووون هفووووووووت  افتووووووووهیتوسووووووووعه  یکشووووووووورها گووووووووریو د کووووووووایآمر یمتحووووووووده االتیووووووووا در

 دهنووووودکیاختصووووواص مووووو یمهمووووو یرا بوووووه مسوووووأله یاز اوقوووووات هفتگووووو یدر مووووودارس بخشووووو یسوووووالگ

 .یهدف در زندگ نییتع ست؟یکه آن مسأله چ دیدانیم ایآ

بعععععا  انیعععععامعععععا مرب ینعععععد،یدرا نمععععع یوبدر آن سعععععن یعععععودا مفهعععععوم هعععععدد را بعععععه خععععع عتعععععایطب

. امورنععععععدیمطلععععععب را بععععععه دانعععععع  آمععععععوران ب تیععععععخواهنععععععد اهم یاصععععععرار خععععععود در آن مسععععععنله معععععع

تععععا در  هععععن و ر ععععر یععععودا نقعععع   ردیعععع  ی ععععرار معععع یبععععار مسععععنله مععععورد بررسعععع کیععععهععععر هفتععععه 

 بسته و آن را هم ب ندارد.

یعععععه رررنعععععد  سعععععدینو ییعععععودا، نامعععععه مععععع نیبعععععه والعععععد انیعععععتابسعععععتان هعععععم مرب التیتعطععععع در

در جهعععععت  الت،یآنعععععان را در طعععععو  تعطععععع دیعععععیعععععرده و با نیمعععععع یهعععععا هعععععدد خعععععود را در رنعععععد آن

 .ندییودا خود ا دام نما تیآن هدد به ترب

رررنععععععدانتان رقععععععط منحصععععععر  تیععععععو نقعععععع  یععععععما در ترب فععععععهی! و یو مععععععادران  رامعععععع  ععععععدران

 نیانجععععععام چنعععععع سععععععت یهععععععا بععععععه مدرسععععععه نررسععععععتادن آن ایععععععخععععععوراا و  ویععععععاا و  یهیععععععبععععععه ته

 لمععععععداد یععععععده و  یبل ععععععه همچععععععون بخعععععع  ادار یععععععوند،یمحسععععععوب نمعععععع تیععععععاصععععععوال ترب یییارهععععععا

 دیعععععاسعععععت  یعععععما با ی عععععرید ریعععععچ ایعععععم یفعععععهیو  ران،یععععع. عرسعععععاردیمععععع ایعععععرا مه تیعععععترب ینعععععهیرم

 عععععرن و جعععععو یعععععرده و بعععععه سعععععخنان  تیعععععانیهو یهعععععا دربعععععارهو ار آن دیعععععبعععععا رررنعععععدانتان خلعععععوت ین

اسععععععتنباط و ییععععععد یععععععرده و آن را در  یرا در رنععععععد  هععععععاسعععععع ن اهععععععداد آن د یععععععهععععععا  ععععععو  ینآن

 .دیوجودیان ب ار

عععععع ر  می عععععویسعععععخن مععععع نیچنععععع یعععععهنی ونعععععه اسعععععت، معععععن ار ا نیعععععا تیععععع! تربرانیععععععر یآر

یعععععرده و  یرا سععععع ر ییعععععه بعععععدون هعععععدد رنعععععد  ی فعععععت. انسعععععان دیعععععرا با هیخعععععواهم، امعععععا حقعععععا یمععععع

مععععععر  او را و سعععععع ن  دهععععععدیمعععععع تیععععععو خععععععواب و اردواد اهم دنیصععععععررا بععععععه خععععععوردن و نویعععععع

اند، سععععععاخته یععععععده ریععععععحق دادآن اهعععععع یاسععععععت یععععععه بععععععرا یمخلو ععععععات ریهمچععععععون سععععععا ابععععععد،ییدر م
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 یآدمعععععع دیععععععیععععععه با یرا درا ن ععععععرده اسععععععت  در صععععععورت اتیععععععح یهععععععدد اصععععععل ییخصعععععع نیچنعععععع

 دیعععععینعععععد. معععععا با ییعععععرده اسعععععت، رنعععععد  نیاو معععععع ییعععععه خعععععالق  بعععععرا یتحقعععععه  هعععععدد مهمععععع یبعععععرا

را بععععه راه خععععود ب یععععاند. موععععر خععععود را یععععه  مععععا ییععععه رنععععد  نیععععنععععه ا م،یرا جهععععت بخیعععع یرنععععد 

ار آن یععععععار  یععععععترییععععععه هععععععر چععععععه ب دیععععععو بدان دیععععععنداریبععععععه یععععععار ب تتف ععععععر و تععععععدبر اسعععععع یلهیوسعععععع

 و توانمندتر خواهد بود. تری و یاچهیهمچون ماه د،یب ی

 م؟یشده ا دهیآفر یچه هدف یو برا چرا

ابتعععععدا بعععععه  دیعععععبا سعععععت یچ یسععععع ا  یعععععه هعععععدد یعععععما در رنعععععد  نیعععععار جعععععوا  دادن بعععععه ا  ی ععععع

 سععععت یو اساسععععا هععععدد ار خلقععععت مععععا چ میععععیععععده ا دهیععععچععععه آرر ییععععه بععععرا میموضععععو  ب ععععردار نیععععا

یعععععار رالسعععععفه و دانیعععععمندان بعععععوده و  یطعععععهیموضعععععو ، در ح نیعععععا ییعععععه بررسععععع دیعععععینی بعععععو  مععععع

 رسعععع  بععععه  نیععععاسععععالم توانسععععته اسععععت بععععه ا نهععععااسععععت  امععععا ت یععععانیا یفععععهیجععععواب دادن بععععه آن و 

 دهد. و به وضو   اسخ یآسان

خود را و د جواب دادن به ابن س ا   یو برر ان رلسفه رود، رند  ی امانیار   ی ییه «ارالطون»

وتهآن را به ب -باهلل ا یالع-یه  رورد ار ما جهان را ساخته و  دیاستنتاد  لط رس نییرد، انا سرانجام به ا

و » 1﴿َو َما َکاَن َرب َک نَِسیّا  ﴾: دیررما یاست یه م یدر رد ن ر او یار هیآ نیس رده است  هم یرراموی ی
 .«ستی رورد ارت ررامو  یار ن

خداونععععععد  -بععععععاهلل ا یععععععالع- فتععععععه اسععععععت:  تربیععععععمعقععععععو  و عج ریعععععع  یدر جععععععواب «مععععععارین»

 یارعععععراد نی رورد عععععار در جعععععواب چنععععع اسعععععت دهیعععععهعععععدد آرر یو بععععع هعععععودهیرا ب انیعععععیا نعععععات و آدم

 : دیررما یم

 ۲.ْقنَاُکْم َعبَثا  َو ََنُِّکْم  ِلَْینَا الَ تُْرَجعُوَن ﴾ََ فََحِسْبتُْم ََنَِّما َخلَ  ﴿

 یو یعععععما بعععععه نعععععرد معععععا بار ردانعععععده نمععععع م،یادهیعععععآرر هعععععودهییعععععه یعععععما را ب دیععععع ندایعععععته ا ایعععععآ »

 .«دییو

ن را آ یعا ل چی رداخته یه ه یمعن ی ن  و ب یبه جواب  یطو یادهیدر  ص«ایلیا»به نام  ییاعر

 ررتم، اینون   یرا  و آن دمیرا د یچیم خود راه  ییجا آمده ام، اما آمدم...   دانم ار ی سندد  نم ینم

                                                                 
 .۶۴: یممر 1
 .11۵م منون:  2
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روم... و  یدانم به یجا م یو نم ام،دانم یه چ ونه آمده  ی... نمستمیبا ایآن را ادامه دهم  ایدانم یه آ ینم

 دانم یه چرا آمده ام! ینم

جععععواب سعععع ا ، جععععر  مانععععد تععععا یمعععع انیبععععه هعععع  یععععترییععععه ب یمعنعععع یسععععخنان  ععععو  و بعععع نیچنعععع

ار  ریععععععدربععععععر ندایععععععته و نخواهععععععد دایععععععت. در وا عععععع    ی ععععععرید یو ععععععت وعمععععععر، دمععععععره  ییتضعععععع

مسعععععنله نعععععداده اسعععععت.  نیعععععبعععععه ا یو درسعععععت هیعععععجعععععواب د  ییتعععععاب چییعععععن و هععععع چیهععععع می عععععرآن یعععععر

 :دیررما یخداوند م

ْنِس  اٰل ِلیَْعبُُدونِ ﴿  ا َخلَْقَت اْلِجنِّ َو ااْلِ  1.﴾ َو مَٰ

 .«ام دهیارریمرا ب رستند،ن ن هیا یر براو جن و انن را ج»

تمععععام عمععععر خععععود را بععععه نمععععار و عبععععادت  دیععععبا ایععععآ سععععت ییععععالم چ نیععععمفهععععوم ا دیععععدانیم ایععععآ

 م یب ردار

م   دیععععع. یعععععما باسعععععتیار معععععا معقعععععو  ن یانت عععععار نیچنععععع نیعععععو ا سعععععت ین نیهر عععععر چنععععع طبععععععا

مععععععا الرم ا د،یععععععین نیرا تععععععنم اتیععععععح اتیادامععععععه داده و ضععععععرور یعععععععیرا بععععععه صععععععورت طب یرنععععععد 

و آن  د یرا در تمععععععام تصععععععررات و ارعععععععا  خععععععود مععععععد ن ععععععر دایععععععته بایعععععع یاسععععععت هععععععدد برر عععععع

 خداوند برر  است. یو خینود تیرضا

 نیعععععبعععععر عقععععع  و ر عععععر خعععععود ا  نیرا ادامعععععه داده، لععععع یرنعععععد  ی! رونعععععد معمعععععولرانیععععععر یا

و آنچعععععه در اوسعععععت ار آن خداونعععععد اسعععععت و  ییعععععه ععععععالم هسعععععت دیعععععرا مسعععععلط ین یاساسععععع ین تعععععه 

یعععععه  میاو انجعععععام داد، و در ن عععععر دایعععععته بایععععع تیرا بعععععه جهعععععت رضعععععا یاسعععععت یعععععه هعععععر یعععععار الرم

 نیعععععدر ینعععععار ا دیعععععاسعععععت با امعععععتیدر رور   ر رورد عععععا یو لقعععععا داریعععععو سعععععر انجعععععام معععععا د تیععععع ا

در جهعععععت یسعععععب  د،یعععععرا یعععععه معععععد ن عععععر دار یلیاهعععععداد متوسعععععط و وسعععععا ریعععععهعععععدد بعععععرر  و خط

 .دیخداوند متعا   رار ده یخینود

 ییععععععه چععععععرا و بععععععا چععععععه هععععععدر دیععععععا دهییععععععیتععععععاینون اند ایععععععآ ،یهر  رامععععععخععععععوا ییععععععما ا و

م بععععععرا ایععععععآ د یععععععآورده ا ایععععععرا بععععععه دن یرررنععععععدان یععععععردن بععععععا آنهععععععا  یخععععععود و بععععععار  یتفععععععر یصععععععررا

بلکووووه واجووووب اسووووت کووووه هوووودف شووووما  د یععععین یر ععععر نیهر ععععر چنعععع دیععععنبا د یععععرا خواسععععته ا یععععانیا

                                                                 
 .56:یات ار 1
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ادت خداونووووود بوووووزرگ باشووووود. طاعوووووت و عبووووو یاآنهوووووا بووووور تیوووووآوردن فرزنووووودانتان ترب ایووووواز بوووووه دن

پوووووورورش  یجامعووووووه و امووووووت اسووووووالم یو سووووووازنده بووووووودن بوووووورا دیووووووآنووووووان را بووووووه قصوووووود مف دیووووووبا

 .دیده

 تیعععععرا یعععععه بعععععه  عععععرور  و ترب یتمعععععام لح عععععات د،یعععععری  یمععععع  یرا  ععععع یهعععععدر نیچنععععع ا عععععر

یععععععما  تیععععععطاعععععععت و عبععععععادت خداونععععععد متعععععععا  محسععععععوب یععععععده و ترب د،یععععععین یمعععععع یآنهععععععا سعععععع ر

بععععععود، چععععععرا یععععععه هععععععدد یععععععما جلععععععب  دیععععععخواه یاب اخععععععرودععععععو یاسععععععت و دارا ینععععععید یعبععععععادت

 خداوند است. تیرضا

 ست؟یشما از جمع کردن مال و ثروت چ هدف

 رسعععععم یعععععه هعععععدد یعععععما ار  یسعععععوا  را ار یعععععما مععععع نیعععععاینعععععون یعععععه ا ،ی رامععععع ی خواننعععععده

لععععع ت  ایعععععیعععععنم   یخعععععواهم تفعععععر ی: معععععدییعععععدر جعععععواب ب و دییعععععا سعععععت یچ یعععععیدایعععععتن امعععععوا  و دارا

 خواهم با دروتم به دست آورم. یم آنچه را یه ایببرم و 

یععععده  دهیععععآن آرر یرا یععععه یععععما بععععرا ی: هععععدرمییب ععععو دیععععهععععا بایععععد، با نیععععجععععواب یععععما ا ا ععععر

خووووواطر  نیوووووموووووال و ثوووووروت را بوووووه ا: دییعععععب و دیعععععبا د یعععععدر جوابتعععععان اصعععععالم در ن عععععر ن ررتعععععه ا دیعععععا

 مینمووووووا یاسووووووالم یتوووووویخووووووواهم تووووووا در راه خووووودا آن را انفوووووواق کوووووونم و فرزنوووووودانم را بوووووا آن ترب یمووووو

موووووردم  یهوووووا ازیوووووآن را در بووووورآوردن ن خووووووامیم ایوووووشووووووند،  کیووووودتوووووا بتواننووووود بوووووه پروردگوووووار نز

کوووووه موووووورد  یا هیوووووریآنهوووووا را در اموووووور خ ایوووووبوووووه کوووووار ببنووووودم توووووا آنهوووووا مووووورا دوسوووووت بدارنووووود و 

 .میخداوند است صرف نما تیرضا

یعععععک بعععععه دسعععععت آوردن دعععععروت و یعععععار یعععععردن یعععععما  یبععععع دیدایعععععته بایععععع یهعععععدر نیچنععععع ا عععععر

هععععر نقطععععه  ایعععع دیععععین ییععععه یسععععب معععع خداونععععد مبععععد  خواهععععد یععععد و هععععر ل یادت و بنععععد بععععه عبعععع

خداونعععععد و معععععنجور  تیمعععععورد رضعععععا یعملععععع د،یعععععن ار یمعععععا  مععععع  ییعععععه بعععععا  لعععععم در راه تحصععععع یا

 در آخرت خواهد بود.

بععععععه سععععععر بععععععرده و سعععععع ن  یجهععععععان رععععععان نیععععععدر ا یمععععععا مععععععدت یوتععععععاه یهمععععععه  بععععععرادران

اسوووووت کوووووه عمووووور و وقوووووت خوووووود  نیوووووا ییکووووووینسوووووت ندا دیووووواموووووا بایعععععد،  میرهسععععع ار آخعععععرت خعععععواه

 میتووووووان یمووووو تیهووووودا نیوووووو در پرتوووووو ا میینموووووا یحوووووق تعوووووال تیرا صووووورف عبوووووادت و جلوووووب رضوووووا

 .میابیدست  یزندگ یبه هدف اصل
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اسعععععت تعععععا او را  دهیععععع رور عععععار یعععععما را آرر د یعععععیعععععده ا دهیعععععیعععععه چعععععرا آرر دیعععععدانیاینعععععون م ایعععععآ

 .دیاو میوو  ب ردار ییناخته و به عبادت و بند 

 یاهداف زندگ انواع

اسععععععت یععععععه اهععععععداد در سععععععه نععععععو   ین تععععععه ضععععععرور نیععععععیععععععه  یععععععر ا دیععععععاسععععععت بدان الرم

 یوند: یخالصه م

 ارر   ی.اهداد  ست و ب1

  یو ران ری   انی.اهداد خوب اما  ا2

 .اهداد برر  و جاودان.3

بعععععه خعععععاطر او  یو رنعععععد  یتعععععوان بعععععه آیعععععنا یعععععدن دختعععععر یاهعععععداد  عععععروه او  مععععع انیعععععم ار

 یحعععععدایدر اهعععععداد بععععع نیعععععجلعععععب ن عععععر ، ایعععععاره یعععععرد یعععععه ا یال  یعععععردن بعععععراو یعععععب و رور تععععع

 است. یو یهوان یارر  و رود   ر ماد

مععععععوارد ایععععععاره یععععععرد:  نیععععععتععععععوان بععععععه ا یهععععععم معععععع ری عععععع  انیععععععاهععععععداد خععععععوب و  ا انیععععععم ار

 یمحسععععوب معععع یرود  عععع ر و رععععان ییععععرده یععععه هععععدر  یرررنععععدان تحصعععع تیععععبععععه هععععدد ترب یرنععععد 

رررنعععععدانتان بعععععرر  یعععععده،  د،یرسععععع یه یصعععععت سعععععال یعععععما بععععع عمعععععر یعععععه یهن عععععام رایعععععیعععععود  ر

 انیعععععع ا یهععععععدد بععععععه رود نیععععععخواهنععععععد یععععععرد   ععععععن ا یاردواد یععععععرده، و مسععععععتق  ار یععععععما رنععععععد 

 تیععععنبععععوده و ترب انیععععدر م ینععععی ونععععه هععععدد د چیاسععععت یععععه هعععع یدر صععععورت نیععععالبتععععه ا ابععععد ی یمعععع

م جنبه   دایته باید. یویدن یآنها صررا

 ررتععععه و   یرا  عععع یاهععععدار نییععععه چنعععع یارععععراد مینععععیبیاسععععت یععععه امععععروره م  یععععدل نیهمعععع بععععه

بعععععه خانعععععه  ایعععععو در انعععععروا   رانعععععده  یعمعععععر خعععععود را بعععععا ارسعععععرد  انیعععععانعععععد  ا دهیبعععععه اتمعععععام رسعععععان

رررنععععدان خععععود را بععععه هععععدد یسععععب  یایخاصعععع نیسععععالمندان روانععععه یععععده انععععد. امععععا ا ععععر چنعععع یهععععا

 یمععععع و هعععععدد خعععععود را ار نعععععو  سعععععوم انتخعععععاب داده عععععرور   ینعععععید تیعععععخداونعععععد و ترب یرضعععععا

و  یییععععععدند و رررندانیععععععان  ععععععن ار جععععععدا ینمعععععع ییردنععععععد بععععععدون یععععععک دچععععععار چنععععععان میعععععع الت

 ینعععععید ی فعععععهیو محبعععععت در خعععععدمت آنهعععععا بعععععوده و آن را هعععععم و  یاسعععععتقال  همعععععواره بعععععا مهربعععععان
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 ییععععدند یععععه معععع یمعععع تیععععسععععخن خداونععععد ترب نیععععا ییردنععععد  چععععرا یععععه بععععر مبنععععا یخععععود  لمععععداد معععع

 :دیمارر

اِلدَ  ئا  یْ ْشِرْکُوا بِِه شَ َواْعبُُدوا للٰا َو ال تُ ﴿  انا   نِ یْ و بِاْلوَٰ  1﴾. اِْحسَٰ

و بعععععععه  عععععععدر و معععععععادر  دیعععععععاورین کیاو یعععععععر یرا بعععععععرا یریعععععععو چ دیو خداونعععععععد را ب رسعععععععت»

 .«دیین ی ین

اسعععععت یعععععه  نیعععععرسعععععند و چعععععاره ا یمععععع انیعععععبعععععه  ا ی عععععن ار معععععدت یویعععععاهعععععداد دن نیبنعععععابرا

لح عععععه  نیو همعععععواره تعععععا آخعععععر ارتعععععهین انیعععععتعععععا  ا د،یعععععیعععععما اهعععععداد بعععععرر  و جعععععاودان انتخعععععاب ین

ارتععععععد یععععععه یععععععما هععععععدد  یاتفععععععار معععععع یو آن هن ععععععام د،یععععععدر راه تحقععععععه آن یویعععععع  ین اتیععععععح ی

 یخعععععود را در یسعععععب رضعععععا یخعععععود را بعععععه  ات مقعععععدن خداونعععععد مرتبعععععت یعععععرده و تمعععععام یعععععار هعععععا

 .دیده یاو انجام م

 یاز صاحبان اهداف عال ییها نمونه

 عععععر بریعععععت صعععععاحبان اهعععععداد  یهعععععا ینعععععد ار ر بعععععایممتعععععار و ر ییتعععععا بعععععا نمونعععععه هعععععا دییعععععایب

ار دانیععععععمندان در هن ععععععام مععععععر  بععععععه حالععععععت ا مععععععا ارتععععععاده بععععععود و  ی ععععععی: میبععععععرر ، آیععععععنا یععععععو

ار یععععا ردان  یععععه در ینععععار بسععععتر  نیسععععته بععععود  فععععت:  ی ععععییععععه بععععه هععععو  آمععععد، بععععه  یهن ععععام

 یمعععععاری! یعععععما در رنععععع  بریععععع: اسعععععتاد عرفعععععت. او  نیبنعععععو میرعععععالن مسععععع له را بعععععه سعععععرعت بعععععرا

. آن دانیععععععمند در جععععععواب میب ععععععردار ییععععععه بععععععه مسععععععا   علمعععععع سععععععتیاینععععععون و ععععععت آن ن و دیهسععععععت

ار مسعععععلمانان ورود خعععععود  ی عععععییلمعععععه بعععععه  کیععععع میتعلععععع ایعععععبعععععا آمعععععوختن  دیرررنعععععدم، یعععععا ی فعععععت: ا

 .میسار سریرا به بهیت م

یرحمععععععععه هللاآ بععععععععوده یععععععععه ریعمععععععععر عبدالعر یهععععععععدد عععععععععال یار ارععععععععراد دارا  ععععععععرید ی ععععععععی

 ی: مععععععن نفسععععععدیعععععع و یمهععععععم  لمععععععداد نمععععععوده اسععععععت  او معععععع یتحقععععععه اهععععععداد خععععععود را مسععععععنله ا

راطمععععععه  ،یامععععععو فععععععهیبععععععود یععععععه بععععععا دختععععععر خل نیععععععا میععععععآررو یآررومنععععععد و میععععععتار دارم، رور

 نعععععععهیو حععععععایم مد یوالعععععع اسععععععتمخو یهعععععععم معععععع یاردواد یععععععنم، و آن آررو بععععععرآورده یععععععد، و رمععععععان

بایعععععم و مسعععععلمانان  ی فعععععهیبعععععود یعععععه خل نیعععععا میعععععآرور یو رور ارتم،یعععععیعععععوم یعععععه بعععععه آن هعععععم دسعععععت 
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محقععععععه یرد امععععععرور آررومنععععععد و میععععععتار بهیععععععت  رورد ععععععار هسععععععتم،  میخداونععععععد آن را هععععععم، بععععععرا

 به آن در تالیم. دنیرس ی ن برا

 بیعععععخعععععود را ترت یبرر عععععوار اهعععععداد و آررو هعععععا نیعععععهمچعععععون ا دیعععععتوان ییعععععما هعععععم مععععع ایعععععآ

 .دیحاال یرو  ین نیار هم نیبنابرا د ییداده و محقه نما

اهععععععداد بععععععرر ، سععععععلطان محمععععععد رععععععات  اسععععععت یععععععه در  یداراار ارععععععراد   ععععععرید یا نمونععععععه

یعععععه  عععععانرده سعععععا  دایعععععت  یرا رعععععت  ینعععععد. او هن عععععام هیتوانسعععععت،  سعععععطنطن یو سعععععه سعععععال  سعععععتیب

 یخععععود را بععععه آب معععع  ععععری یععععت و بععععار د یتاخععععت و سعععع ن بععععار معععع یمعععع ایععععبععععا اسععععب بععععه درون در

هیعععععت سعععععا  ن ینعععععد و سعععععر انجعععععام  عععععن ار یتمعععععر هیرعععععت   سعععععطنطن یرد، تعععععا عبعععععور ار آب را بعععععرا

 .ابدیچیم دایت دست   ییه   یتوانست به هدر

: او در سعععععععن چهعععععععارده دیعععععععیرحمعععععععه هللاآ بن ریامعععععععام بخار یآررو هعععععععا و ر یعععععععا هعععععععا بعععععععه

  یحعععععد ی فتنعععععد: یتعععععاب هعععععا یداد یعععععه مععععع یبعععععه سعععععخنان دو محعععععد  بعععععرر   عععععو  مععععع یسعععععال 

توانسععععععت بععععععه  یمعععععع ییععععععا  یسعععععع یاسععععععت و ا یو سععععععاخت  دیضععععععع  ،یصععععععح  یععععععمملععععععو ار احاد

بعععععه خععععععود  فععععععت: مععععععن  یاهتمعععععام وررد. آن برر ععععععوار در سععععععن نوجععععععوان  ،یصععععععح  یععععععجمععععع  احاد

یععععار را خععععواهم یععععرد  سععععر انجععععام  ععععن ار سععععالها مورععععه یععععد یععععه یتععععاب خععععود را میععععتم  بععععر  نیععععا

 در آورد. ریتحر یبه ریته   یصح  یهفت هرار حد

 ییعععععرده و سععععع ن بعععععرا نیتعععععع یخعععععود، اهعععععداد ععععععال ییعععععه چ ونعععععه برر عععععان بعععععرا دیعععععنیب یمععععع

 آنها تال  یرده اند  به دنیرس

اسععععععت،  نیچععععععا ل یچععععععارل نمایسعععععع یهععععععدد نابوععععععه  یدارا یار انسععععععان هععععععا  ععععععرید یا نمونععععععه

 ییعععععه او بعععععرا دیعععععدان یمععععع ایععععع رورانعععععد آ ییعععععدن را در سعععععر مععععع یعععععهیهنر  یایعععععیعععععه همعععععواره ر 

 یبععععععه هععععععدر  چ ونععععععه عمعععععع  یععععععرد  او همععععععواره یععععععب را در ینععععععار چععععععرا  رویععععععن معععععع دنیرسعععععع

بععععه  هععععن   یریعععع لععععم و یا عععع  آمععععاده بععععود، تععععا هععععر و ععععت یععععه چیععععه در ینععععار   یدر حععععال د،یععععخواب

 ییعععععده و آن را بن عععععارد. سعععععر انجعععععام توانسعععععت بعععععه ر یاهعععععا داریعععععیعععععرد، ار خعععععواب ب یخطعععععور مععععع

 یود. نمایس نیو یمد سندهینو نیعم  ب ویاند و برر تر یخود جامه 
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: سععععععدینو یخععععععود  معععععع میاو سععععععخن  فتعععععع ییرحمععععععه هللاآ یععععععه دربععععععاره یامععععععام بخار همععععععان

 داریعععععآوردم ار خعععععواب ب یمععععع ادیعععععیعععععه بعععععه  یدینویعععععتن احعععععاد یبعععععار بعععععرا سعععععتیار ب یعععععتریب ییعععععب

 یده ام.

یععععععه  دیععععععتععععععال  یععععععرده انععععععد و بدان نیچنعععععع نیعععععع! صععععععاحبان اهععععععداد بععععععرر  ارانیعععععععر یآر

 ییعععععله ور خواهععععد یععععد یععععه عقععععع  و  لععععب خععععود را بععععر هعععععدر یآتعععع  همععععت و تععععال  یععععما رمعععععان

 .دیبرر  و ارریمند متمریر ین

 تحقق اهداف شروط

 است: ری: یرط تحقه اهداد موارد هفت انه رندی و یم یمندانیو اند لماع

 باید، نه نامفهوم و  ن   نی.هدد واض  و مع1

 خداوند متعا  باید  تیبوده و مرتبط به رضا رینا   انی.هدد  ا2

هعععععععر  د،چرایعععععععهیبعععععععه هعععععععدد هعععععععران بعععععععه د  راه نده دنیو میععععععع الت رسععععععع ی.ار سعععععععخت3

تمععععام عمععععر خععععود را در حفععععره هععععا و چالععععه هععععا بععععه سععععر  دیععععیععععن ار صعععععود یععععوه هععععا بترسععععد، با

جعععععواب داد:  ارعععععت یتعععععو دسعععععت  یبعععععه بلنعععععدا ی: چعععععه یسعععععدیععععع و یمععععع یعربععععع یببعععععرد. ضعععععرب المدلععععع

 دره را  یت سر   ایت  یها یآن ین یه  ست

 به هدد  دنیرس یبرا ی.دایتن برنامه عمل۴

  ی.ب ار بستن تال  و یوی  وا ع۵

 نن یار  یبودن و دور دواری.ام۶

  یداری.صبر و استقامت و  ا7

و بععععه یععععار بسععععتن آنهععععا، بععععدون یععععک بععععه اهععععداد خععععود  طییععععرا نیععععا تیعععع! بععععا رعارانیعععععر

چعععععرا یعععععه تجربعععععه دابعععععت یعععععرده اسعععععت. آنعععععان یعععععه  دیعععععابیهعععععم دسعععععت ب دیعععععو با ارعععععتی دیعععععدسعععععت خواه

 یبععععععه هععععععدد را بععععععا  یععععععت ار و تععععععال  طعععععع دنیرسعععععع بینمععععععوده و راه  ععععععر رععععععرار و نیعععععع یداریعععععع ا

 د یمم ن است یما نتوان چ ونهاند  ن  دهید مورد ن ریان رسیرده اند، به اهدا
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 سععععتهییععععه یا میینعععع ینیععععخععععود تع یرا بععععرا یاهععععدار دیععععیععععه مععععا با دیدر ن ععععر دایععععته بایعععع امععععا

 هیععععععصعععععع  هللا و عل یمحمععععععد مصععععععطف یعنععععععیخداونععععععد   یررسععععععتاده  نیو آخععععععر نیامععععععت برر تععععععر ی

 باید. و سلم

*************** 

ا اَِن الْ  انَٰ الَمَو آِخُر َدْعوَٰ ِ َرّبِ اْلعَٰ  نَ یَحْمُدللِاٰ

 

 


